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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett 
större kvarter eller några fastigheter. Detaljplanen är ett juridiskt bindande 
dokument som syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera 
om marken ska användas till bostäder, industri eller parkmark men också var 
gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av 
fastigheten som får bebyggas.  
 
Processen för att ta fram en detaljplan skiljer sig åt beroende på vilket 
förfarande som används: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande. Det vanligaste är standardförfarandet där planen går ut på samråd 
och granskning innan den antas av byggnadsnämnden. Vid samråd och granskning 
får medborgare och övriga intressenter såsom kommunala förvaltningar, 
statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. möjlighet att studera 
planhandlingarna och lämna synpunkter. Synpunkterna tas sedan med som 
underlag i det fortsatta planarbetet.  
 
En ändring av en detaljplan kan göras för att anpassa en detaljplan till ändrade 
behov eller förhållanden. Processen för att genomföra en planändring följer i 
stort samma process som vid framtagandet av en ny plan men är av enklare 
karaktär eftersom markens lämplighet redan är prövad i gällande plan. En 
planändring ska vara förenlig med den gällande detaljplanens syfte och görs 
exempelvis för att ändra, korrigera eller ta bort någon planbestämmelse.  
 
 

Detaljplanprocessen - Standardförfarande 
Plan- och bygglagen PBL (2010:900) 
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Komplettering till Planbeskrivning 
Ändring av ”Detaljplan för kv. Grönpepparn”(1880-P-571), 
(avser del av Kumminen 1) 
 
Denna planbeskrivning är en komplettering till planbeskrivningen för 
gällande ”Detaljplan för kv. Grönpepparn ”(1880-P-571),  och dessa 
handlingar ska därför läsas tillsammans.  
  
Den här detaljplanen genomförs med standardplanförfarande. 
 
Standardförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad 
betydelse, inte är av betydande intresse för allmänheten och om den 
överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
Endast närmast berörda, sakägare, Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten 
behöver höras.  
 
En ändring av en detaljplan kan göras för att anpassa en detaljplan till ändrade 
behov eller befintliga förhållanden. Processen för att genomföra en planändring 
följer i stort samma process som vid framtagandet av en ny plan men är av enklare 
karaktär. En planändring ska vara förenlig med detaljplanens syfte och görs 
exempelvis för att ändra eller ta bort någon planbestämmelse. 
 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingen omfattar: 

• Gällande plankarta med planbestämmelser  
• Denna komplettering till planbeskrivning 
• Gällande planbeskrivning för Detaljplan för kv. Grönpepparn ” 
• Samrådsredogörelse (efter samråd)  
• Granskningsutlåtande (efter granskning) 
• Fastighetsförteckning * 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 
 
*Fastighetsförteckning lämnas ut av kommunen vid begäran. 

 
 
PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Syftet med planändringen är att möjliggöra för utökning av entresolplan inom 
första våningen. Planändringen är förenligt med gällande detaljplans syfte och 
påverkar inte övriga planbestämmelser.  
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LÄGE 
Planområdet är beläget i den södra utkanten av Örebros stadskärna och utgörs 
av flerbostadsbebyggelse. Kvarteret är i gällande detaljplan planlagt för 
bostäder i fyra till fem våningar.  
 

Översiktskarta med område som berörs av planändringen markerat med röd linje.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen 
Aktuellt område berörs inte av riksintressen. 
 
Översiktliga planer 
 
Översiktsplan  
I den kommunala översiktsplanen från 2018 återges kommunens övergripande 
tankar och planering för utvecklingen av mark- och vattenanvändningen de 
närmaste 25 åren. Översiktsplanen innefattar generella ställningstaganden kring 
utvecklingen i hela kommunen såväl som målsättningar för olika tematiska 
områden, geografiska delområden och områdestyper.  
 
Planområdet omfattas av översiktsplanen (2018) men är inte specifikt utpekat.  
Området ingår i stadsbyggnad med den högsta täthetsgraden. Detta innebär 
stadsbygd som idag har hög täthet. Oftast består den befintliga bebyggelsen av 
sluten eller öppen kvartersstad huvudsakligen av byggnadshöjder på 3-6 
våningar. Kompletteringar i befintlig stadsbygd syftar till att bibehålla denna 
täthet. Skala och karaktär avgörs beroende på plats och rumsligt sammanhang. 
Fram till 2040 kommer fler områden i staden att bestå av stadsbygd med 
mycket hög täthet, framför allt genom att centrala, äldre verksamhetsområden 
helt eller delvis byter karaktär och blir en del av innerstaden. I dessa områden 
kan det finnas förutsättningar för en högre höjdskala än i de befintliga delarna 
av innerstaden. 
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Då planändringen innebär en liten förändring utan att förändra 
markanvändningen anses inte planförslaget strida mot översiktsplanen.  
 
Övriga översiktliga planer berörs ej av planändringen. 
 
Detaljplaner 
Berörd fastighet Kumminen 1 är idag planlagd genom Detaljplan för kvarteret 
Grönpepparn som fick laga kraft 2009-03-19 med användningen bostäder i fyra 
våningar där huvudbyggnadens entrévåning ska utformas så att rumshöjden 
kan vara minst tre meter. 
 

 

Utdrag ur gällande detaljplan (1880-P571) med aktuell ändring markerad med röd linje. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Startbesked för utökning av entresolplan kunde inte beviljas 
(byggnadsnämnden den 17 oktober 2019 § 246) varför fastighetsägaren inkom 
med en ansökan om planbesked för planändring. 
 
Utifrån gällande delegation har beslut tagits av kommunen om att påbörja 
ändring av detaljplan 2021-05-17. 
 
 
PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Planändringen möjliggör för en utökning av befintligt entresolplan på 
bottenplan i existerande byggnader. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
Markägoförhållanden 
Aktuellt planområde består av Kumminen 1som är privatägd. 
 
Mark 
Planområdet består av kvartersmark för bostadsändamål. Förslag till 
planändring bedöms inte medföra risk för ras, skred eller erosion. 
 
Natur 
Berört markområde utgör idag bebyggd tomtmark. 
 
Vatten 
Planområdet berör inget vattenområde. 
 
Bebyggelse 
Planområdet berör tomtmark med befintlig bebyggelse i form av flerfamiljshus 
i fyra våningar. 
 
Kulturmiljö 
Området berör ingen kulturmiljö eller fornlämningar. 
 
Gator och trafik 
Planområdet berör ingen gatumark. 
 
Miljökvalitetsnormer och luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens 
femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 
Aktuellt planförslag medför ingen påverkan eller förändring avseende 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Teknisk försörjning 
Området är anslutet till befintlig infrastruktur för vatten och avlopp, el, 
elektronisk kommunikation, avfall med mera.  
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GENOMFÖRANDE 
 
Organisatoriska frågor  
Organisation  
Planändringen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar 
genomförandebeskrivningen.  
Exploatören svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och 
därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella 
åtgärder och tillstånd med mera, se nedan.  
 
Tidplan  
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen får laga kraft under 2022.  
 
Genomförandetid  
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då 
planändringen får laga kraft.  
 
Huvudmannaskap  
Planändringen omfattar ingen allmän platsmark.  
 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Planavtal 
Ett planavtal är tecknat mellan fastighetsägaren och Örebro kommun. Ingen 
planavgift tas ut vid bygglov.  
 
 
 
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 (BMP). Detta görs i en särskild undersökning av 
betydande miljöpåverkan som återfinns som bilaga i denna detaljplan. Om 
planen konstateras medföra BMP ska en s.k. strategisk miljöbedömning av 
planen utföras för att vidare undersöka planens miljöpåverkan, integrera 
miljöaspekter i planprocessen och minimera negativ påverkan. 
 
Planen bedöms ej medföra BMP 
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i miljöbalken.  
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• Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och således har många av 
planens konsekvenser redan bedömts i samband med översiktsplanen. 
 

• Den påverkan som detaljplanen kan förväntas ge upphov till är liten 
och hanterbar inom planprocessen och detaljplanens genomförande. 
 

• Det finns ingen anledning att anta att planens genomförande bidrar till 
sådana kumulativa effekter som skulle orsaka betydande miljöpåverkan. 

 
Beslut om betydande miljöpåverkan är taget på delegation för 
Byggnadsnämnden 2022-03-xx 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Planförslaget har tagits fram av planarkitekt Annika Säw (Metria AB) i 
samarbete med planarkitekt Frida Hammarlind och exploateringsingenjör XX. 
 
 
 
 
 
 
Hanna Bäckgren  Annika Säw 
Enhetschef Detaljplan  Planarkitekt 
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