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1. Utställningsutlåtande - vad är det?

Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade
översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen gått till, redogöra för
synpunkter som kommit in och förklara mindre ändringar som gjorts med anledning
av inkomna synpunkter. Ansvariga politiker och tjänstemän har läst alla synpunkter
och i detta utlåtande redovisas en sammanfattning. Synpunkter som inte berör den
fördjupade översiktsplanens förmedlas till ansvarig förvaltning inom Örebro
respektive Lekebergs kommun.
Hur utställningsutlåtandet ska se ut regleras i Plan- och bygglagens (1987:10) 4
kapitel,
10 § och där står: Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som
skall fogas till handlingarna i ärendet. Om förslaget ändras väsentligt efter
utställningen, skall ny utställning ske.
Den fördjupade översiktsplanen anses inte ha förändrats så mycket efter inkomna
synpunkter att en ny utställning behövs.

2. Hur har utställningen gått till?
Förslag till fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, VINNA-området, i Lekebergs
kommun och Örebro kommun, har varit utställd för granskning under perioden 15
december 2011 till 15 februari 2012.
Utställningen har ställts ut digitalt på www.orebro.se/vinna. Till denna sida har det
har funnits länkar från www.lekeberg.se. Dessutom har handlingar, d.v.s.
planbeskrivningen med kartor samt samrådsredogörelse, funnits tillgängliga i
pappersform. Översiktsplanens handlingar har tillsammans med beskrivande
planscher ställts ut på kommunhuset i Fjugesta, Hidinge skola, ICA Falken i Vintrosa,
biblioteken i Vintrosa och Garphyttan, Latorp skola, Tysslinge lokala
förvaltningskansli på Lingården i Garphyttan samt i receptionen i Stadsbyggnadshus
I, Åbylundsgatan 8 A i Örebro.
Politiker och tjänstemän har funnits på plats för att svara på frågor om förslaget under
följande tre bemannade utställningar:
• 17 januari drop-in mellan kl. 18 och 20 Hidinge skola.
• 19 januari drop-in mellan kl. 18 och 20 Vintrosa bibliotek.
• 25 januari drop-in mellan kl. 18 och 20 Latorps skola.
Tjänstemän har varit tillgängliga via telefon och e-post.
Kungörelse har skett på anslagstavla i rådhuset i Örebro, Kommunhuset i Fjugesta, i
lokaltidningen Nerikes Allehanda samt i Lokaltidningen Örebroar´n. Lokalt i
VINNA-området, samt i Fjugesta och Garphyttan har det funnits affischer med
information om utställningen samt kontaktuppgifter.
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3. Översiktplanen efter utställningen
Varken Lekebergs kommun eller Örebro kommun anser att den fördjupade
översiktsplanen förändrats så mycket efter inkomna synpunkter att en ny utställning är
nödvändig. Nedan görs en sammanfattning av de ändringar som inte är av redaktionell
karaktär.
•
•

Ställningstagandet om att villatomter i anslutning till byarna i huvudsak ska
vara minst 1 500 m² ändras till att gälla enbart i Lanna.
Ställningstagande om nya byggnaders gestaltning kompletteras med att även
tomtstorlek ska anpassas till befintlig bebyggelse och lokal byggnadsform i
hela planområdet.

•

Ställningstagandena om hur naturområdena i anslutning till Lögardammen,
Björkvallen och Lanna badgruva kan utvecklas, kompletteras med texten
”Naturvärden ska beaktas vid kommande utveckling av områdena”.

•

Följande ställningstagande har tillkommit: Fastigheten Latorp 3:54 som innefattar
bl.a. kulturhistoriskt värdefullt sädesmagasin utvecklas till naturreservat, som kopplas
samman med befintligt naturreservat med höga kulturhistoriska värden på
intilliggande fastighet Latorp 3:51.

4. Inkomna yttranden
Under utställningsperioden har knappt 30 yttranden kommit in och är diarieförda. Det
är betydligt färre svar än i samrådet, men eftersom många svar kom in under samrådet
och förslaget är justerat kan det tyda på att samrådets genomförande och resultatet av
samrådet har fallit väl ut.
Yttranden utan synpunkter under utställningstiden har inkommit från Försvarsmakten,
Polismyndigheten och E.ON.
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter, sorterade efter typ av avsändare.
4.1 Externa myndigheter
Länssyrelsen, se bilaga 1a och 1b
Kommentar:
Naturvårdssynpunkter
Synpunkten beaktas. Ställningstaganden för natur, fritid och rekreation justeras.
Fornlämningar
Synpunkten beaktas genom att stycke 2.1. Kulturmiljö utvecklas.
Riksintresse flyg
Synpunkten beaktas, stycke 2.7 Riksintressen har justerats.
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Trafikverket, se bilaga 2
Kommentar:
Synpunkten beaktas, stycke 2.7 Riksintressen har justerats.
4.2 Interna myndigheter
Inga interna myndigheter har yttrat sig.
4.3 Intresseorganisationer och företag
Hidinge-Lanna Byalag, se bilaga 3
Kommentar:
Om boendeformer
Planens intention är att möjliggöra alternativa boendeformer till villaboende,
exempelvis seniorboenden. Det är dock svårt att närmare påverka upplåtelseform och
typ av bostad i en fördjupad översiktsplan. Det kan ske först i detaljplaneskedet.
Viktigt att nämna är dock att kommunen inte bygger några bostäder, men för dialog
med bostadsmarknadens aktörer.
Natur, fritid och rekreation
I planen finns flera förslag till blivande naturreservat. Det finns även grönytor som
fortsättningsvis kommer att förbli grönytor, dock inte av sådan karaktär att de bedöms
bli naturreservat. Ett flertal områden pekas ut som ”Utvecklingsområde natur, fritid
och rekreation”. På dessa platser kan naturen och/eller andra ytor för fritid och
rekreation skapas och utvecklas. Det finns även vissa utbyggnadsområden för
bostäder och/eller blandad bebyggelse som kan lämpas för inslag av fritids- och
rekreationsområden, exempelvis lekplatser, näridrottsplatser eller park.
Mark har reserverats för utbyggnad av skol- och förskoleverksamhet, samt vissa andra
offentliga lokaler som också skulle kunna fungera som föreningslokaler,
ungdomsgård eller liknande.
Service
Den utpekade platsen för lokal service centralt i Lanna innebär rent praktiskt att
kommunen stödjer en sådan utveckling. Det krävs dock att det finns en intressent som
vill driva en sådan verksamhet.
Kollektivtrafik
Synpunkten förs vidare till Trafikverket som ansvarar för och tillsammans med
Örebro kommun driver planering och utbyggnad av motorvägshållplats och
tillhörande faciliteter så som parkeringsplatser för bil och cykel med mera.
Gång- och cykelvägar
Planen pekar ut såväl lokala som regionala gång- och cykelstråk. För att stråken ska
fungera som gång- och cykelstråk kan delar behöva åtgärdas för att förbättra bl.a.
trafiksäkerheten. I vissa fall kan det lösas genom separata gång- och cykelvägar, men
det är inte alltid det är möjligt. I Lanna pågår ett projekt inriktat på att se över
trafikstrukturen så att vägnätet kan möta den ökade trafikmängd som väntas. Det kan
handla om att identifiera nya trafiklänkar som kan fördela biltrafik på fler gator. Ett
mål är att väg 562 genom Lanna ska få karaktären av en lokalgata och på så sätt bättre
anpassas för gång- och cykelstråk i blandtrafik.
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Norra-Korsgatan-Älgkärrs samfällighetsförening, se bilaga 4
Kommentar:
Intentionen med planen är att tillmötesgå och lyssna på så många intresseområden
som möjligt. Såväl ridningen som det allmänna friluftslivet har lyfts fram i denna
plan. Att länka samman lämpliga områden för ridverksamhet till förmån för alla de
ryttare som finns i området ser vi inte som någon motsättning till alla de naturstigar
och platser för natur, fritid och rekreation som planen föreslår. En viktig passage för
såväl ryttare som övriga friluftsutövare är över E18. Ridstigens exakta läge är inte
klarlagt. Vid eventuell planering och anläggande av ridstigen är vägsamfälligheten en
viktig part. Detaljfrågor behandlas i ett senare skede.
Museiföreningen Örebro-Svartå järnväg - Svartåbanans vänner (mfÖrSJ), se
bilaga 5
Kommentar:
Stycke 2.1 Kulturmiljö kompletteras med text om järnvägens betydelse för Lanna och
Lannabruk.
Underhåll och skötsel av stations- och hållplatsmiljöerna är inte en fråga för den
fördjupade översiktsplanen, men förs vidare till tekniska förvaltningen inom
respektive kommun.
Beträffande stationsområdet i Latorp/Latorpsbruk får kulturhistorian beaktas i
kommande detaljplaneskede.
Hur planens förslag till bostadsområde alternativt ”järnvägspark” på gamla
stationsområdet i Vintrosa utformas, beaktas i detaljplaneskedet.
I kommande detaljplaneskede hanteras hur området intill Lannabruks stationsområde
utformas. Dock bör det hållas öppet och den gamla järnvägsmiljön bör bevaras i
möjligaste mån. Avseende skötsel av Lannabruks stationsområde förs synpunkterna
vidare till tekniska kontoret i Lekebergs kommun.
Företagare och fastighetsägare, Lanna 3:12, se bilaga 13.
Kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan fungerar som ett
strategiskt måldokument och beslutunderlag. Planen innehåller dock kommunernas
politiska vision och fungerar som vägledning för den fortsatta planeringen.
Det stämmer att ett föreslaget område för hästverksamhet togs bort i
utställningshandlingen. Det området var dock beläget i Örebro kommun, nordost om
Vintrosa.
4.4 Fastighetsägare och privatpersoner
Privatperson, Svartkärr 1:8, se bilaga 6 och 7
Kommentar:
Lekebergs kommun avser att skapa ett kommunalt naturreservat med stora
rekreationsvärden. Örebro kommun har i nuläget inga tankar på något naturreservat
söder om motorvägen. Er fastighet kommer sannolikt inte att beröras av reservatet. I

6

nuläget är reservatets utbredning inte påbörjad. Lekebergs kommun kommer att
kontakta eventuellt berörda markägare i kommande planering av reservatet.
Privatperson, Holmstorp 419, se bilaga 8
Kommentar:
Planens ställningstaganden för utvecklingsområden för hästverksamhet ska ses som
en möjlighet till förändrad markanvändning, snarare än en målsättning.
Utvecklingsområdena för hästverksamhet svarar upp mot ett allmänt intresse i ett
område som förtätas av bostäder och verksamheter. Föreslagen inritning medger en
långsiktig utveckling mot hästverksamhet, förutsatt att fastighetsägaren är intresserad
av det.
Vid en eventuell utveckling enligt den inriktning som planen föreslår behöver
placering av stall, beteshagar etc studeras vidare för att allergier inte ska bli ett
problem på platsen.
Privatpersoner, Hidinge, se bilaga 9
Kommentar:
Det pågår en trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet. Utredningen ska dels
beskriva hur nya trafiklänkar kan placeras för att avlasta väg 562 och väg 566 genom
Hidinge och Lanna, dels föreslå hur vägarna kan utformas mer trafiksäkert för olika
trafikanter.
Beträffande Sälvenområdet pågår ett detaljplanearbete, där trafikmatningen är en av
uppgifterna att lösa. Detaljplanen beräknas vara färdig under 2012.
Privatperson, Holmstorp 2:9, se bilaga 10
Kommentar:
Kommunens avsikt är att peka ut ett område med mycket höga naturvärden som
långsiktigt bör bevaras. Idag har aktuellt område inget formellt skydd. Detaljfrågor
om framtida skydd och skötselplaner är en helt öppen fråga som varken Örebro
kommun, Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i dagsläget har tagit ställning till.
Beträffande anläggning av ridstigar sker detta efter förhandling och samverkan med
markägare.
Privatperson, Skärmartorp 1:13, se bilaga 11
Kommentar:
Det pågår en utredning för utbyggnation av vatten och avlopp i hela HidingeLannaområdet. När och i vilken omfattning utbyggnationen kan ske går inte att
besvara i detta skede. Utredningen beräknas vara klar under 2012.
Privatperson, Hidinge, se bilaga 12.
Kommentar:
Frågan har förts vidare till miljökontoret i Lekeberg kommun.
Privatperson, Vintrosa, se bilaga 14
Kommentarer:
Vintrosa centrum har en bra lokalisering för avfallshantering, då läget är centralt och
erbjuder tillgänglighet även för gående och cyklister. Vi är av uppfattningen att det
absolut går att kombinera ett attraktivt centrum med avfallshantering. Det finns flera
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exempel på liknande platser där avfallshanteringen och centrumbildningar fungerar.
Området kring centrum är så pass stort så att det kan inrymma flera verksamheter
inklusive avfallshantering.
Privatperon, Värberg 2:66, 2:67, 2:71, 2:72 och 2:75, se bilaga 15
Kommentar:
Fastigheternas storlek bör anpassas för att passa in i befintlig landskapsbild och
skalan i området. I detta fall innebär det tomtstorlekar på ca 1000-1500 m². Exakt
utformning och storlek är avhängigt bostads- eller verksamhetstyp och utformas i
detaljplaneskedet.
Beträffande lokalisering av avfallsanläggning bör det gå att kombinera med ny
bebyggelse. Hur området bör utformas hanteras i detaljplaneskedet.
Privatperson, Hiding-Lanna 1:17, se bilaga 16
Kommentar:
Ridstigens exakta läge är inte klarlagt. Planering av ridstigens dragning och
förhandling med berörda markägare, kommer att påbörjas i ett senare skede.
Privatperson, Östra Via 6:2, se bilaga 17
Kommentar:
Verksamhetsområdets exakta läge och utbredning är ännu inte klarlagt. Under år 2012
kommer berörda markägare att bli kontaktade för vidare information och eventuellt
kommande förhandlingar. Den del av verksamhetsområdet som rör fastigheten Östra
Via 6:2, pekades ut som verksamhetsområde redan 2010 i Örebro kommuns
översiktsplan. Således finns redan sedan tidigare ett politiskt ställningstagande kring
markanvändningen på den berörda fastigheten.
Frågor rörande drift och underhåll förs vidare till Tekniska kontoret i Örebro kommun
som ansvarar för frågorna.
Angående buller från E18 förs frågan vidare till Trafikverket som är ansvarig
myndighet.
Privatpersoner, Holmstorp 4:11, se bilaga 18
Kommentar:
Ridstigens exakta läge är inte klarlagt. Planering av ridstigens dragning och
förhandling med berörda markägare, kommer att påbörjas under 2012. Den av er
föreslagna vägen har ej godkänts som ridstig av berörd markägare.
Svenska kyrkan, Tysslinge församling, Östra Via 1:120, se bilaga 19
Kommentar:
Vintrosa centrum har en bra lokalisering för avfallshantering, då läget är centralt och
erbjuder tillgänglighet även för gående och cyklister. Vi är av uppfattningen att det
absolut går att kombinera ett attraktivt centrum med avfallshantering. Det finns flera
exempel på liknande platser där avfallshanteringen och centrumbildningar fungerar.
Området kring centrum är så pass stort så att det kan inrymma flera verksamheter
inklusive avfallshantering.
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Privatpersoner, Sälven 1:5, se bilaga 20
Kommentar:
En fördjupad översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön samt vara vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas, utvecklas och bevaras. En fördjupad översiktsplan anger kommunens
politiska vision, en viljeinriktning som inte enbart behöver hållas inom kommunal
mark. Det är dock positiv om kommunen och privata markägare kan vara eniga redan
i tidigt skede, som i samband men en fördjupad översiktsplan. Planens inriktning är en
möjlighet förutsatt att markägaren är positiv till förslaget.
Fastighet Sälven 1:5 berörs den inte av någon kommande detaljplan. Planområde 1
ligger på intilliggande fastighet, som i gällande plan från 2009, ”Fördjupad
översiktsplan för Hidinge och Lannaområdet”, är utpekat som bostadsområde.
Eftersom fastigheten Sälven 1:5 inte är detaljplanelagd finns idag inga bestämmelser
om hästverksmhet som skyddar sådan markanvändning långsiktigt. När intilliggande
fastigheter detaljplaneläggs har du som direkt berörd fastighetsägare möjlighet att
yttra dig och påverka utformningen av områdena. Vid detaljplanering fastläggs
särskilda riktlinjer och bestämmelser för utbyggnadsområden, t.ex. om hästnära
boende. I detaljplaneskedet blir planen juridiskt bindande.
Privatpersoner, Sälven 4:4, se bilaga 21
Kommentar:
En fördjupad översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön samt vara vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas, utvecklas och bevaras. En fördjupad översiktsplan anger kommunens
politiska vision, en viljeinriktning som inte enbart behöver hållas inom kommunal
mark. Det är dock positiv om kommunen och privata markägare kan vara eniga redan
i tidigt skede, som i samband men en fördjupad översiktsplan. Planens inriktning är en
möjlighet förutsatt att markägaren är positiv till förslaget.
Fastighet Sälven 1:5 berörs den inte av någon kommande detaljplan. Planområde 1
ligger på intilliggande fastighet, som i gällande plan från 2009, ”Fördjupad
översiktsplan för Hidinge och Lannaområdet”, är utpekat som bostadsområde. När
aktuella utvecklingsområden för bostäder detaljplaneläggs har direkt berörda
fastighetsägare möjlighet att yttra sig och påverka utformningen av områdena. Vid
detaljplanering fastläggs särskilda riktlinjer och bestämmelser för
utbyggnadsområden, t.ex. om hästnära boende. I detaljplaneskedet blir planen
juridiskt bindande.
Privatpersoner, Vintrosa, se bilaga 22
Kommentar:
Vintrosa centrum har en bra lokalisering för avfallshantering, då läget är centralt och
erbjuder tillgänglighet även för gående och cyklister. Vi är av uppfattningen att det
absolut går att kombinera ett attraktivt centrum med avfallshantering. Det finns flera
exempel på liknande platser där avfallshanteringen och centrumbildningar fungerar.
Området kring centrum är så pass stort så att det kan inrymma flera verksamheter
inklusive avfallshantering.
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Privatpersoner, Lanna, se bilaga 23
Kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen föreslår ingen ny verksamhet på platsen. I området
har under lång tid bedrivits brytning av kalk och alunskiffer, samt kalkbränning och
stenhugger. Här finns även upplag av restprodukten rödfyr. I området bedrivs i dag
kross och grushantering samt återvinning av betongskrot. På sikt bör åtgärder för
verksamheten vidtas.
Privatpersoner, Hidinge 4:10, se bilaga 24
Kommentar:
Plangränsen har justerats i denna plan, jämfört med Lekebergs fördjupade
översiktsplan från 2009. Detta innebär inget mer än att pågående verksamhet föreslås
fortsätta. Enbart på de platser i planen där vi har ritat föreslår vi förändrad
markanvändning.
Privatpersoner, Vintrosa, se bilaga 25
Kommentar:
Ridstigens exakta läge är inte klarlagt. Planering av ridstigens dragning och
förhandling med berörda markägare, kommer att påbörjas under 2012. Den av er
föreslagna vägen har ej godkänts som ridstig av berörd markägare.
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Bilaga 19
Tysslinge församling

Stadsbyggnadskontoret Örebro

Skolgatan 12
719 30 Vintrosa
Tysslinge.forsamling@svenskakyrkan.se

stadsbyggnad@orebro.se

Yttrande över fördjupad översiktsplan över Vinna-området
Tysslinge församling, som äger fastigheten Östra Via 1:120 (Kyrkans Hus i Vintrosa),
gör följande yttrande över översiktsplanen för Vinna-området.
Det är positivt att Örebro och Lekebergs kommuner ser området som en tillväxtszon.
Inte minst Örebro kommun borde kunna växa i det område som utgör Tysslinge
församling.
Däremot har vi synpunkter på planen för Vintrosa centrum, sidan 28 i förslag till
fördjupad översiktsplan. Våran fastighet ligger i anslutning till centrum och har
tomtgräns direkt i anslutning till Örebro kommuns mark. Enligt förslaget skall på
området anläggas an återvinningsanläggning.
I Kyrkans hus sker mycket verksmanhet för barn och föräldrar. Där har församlingens
sin expedition och även kvällsverksamhet förekommer. Om en
återvinningsanläggning befinner sig i nära anslutning ser vi att detta kan leda till
olägenhet för våra verksamheter.
Vi anser att denna bör placeras på en annan plats än den föreslagna.

För Tysslinge församling

Lars Ekblad
Lars Ekblad Kyrkoherde
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