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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 ett begränsat 
förfarande genomförs ingen granskning. Vid ett utökat förfarande tillkommer 
fler krav på bl.a. hur planarbetet ska kommuniceras till allmänheten och hur 
lång granskningstiden ska vara.  
 
Tiden för att ta fram en detaljplan varierar från fall till fall men brukar ta 
ungefär ett år. Under planprocessen tas förslag till planhandlingar fram och 
ibland även olika utredningar. 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. 
 

Detaljplanprocessen - Standardförfarande 
Plan- och bygglagen PBL (2010:900) 
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Planbeskrivning 
Detaljplan för fastigheten Labradoren 1 
 
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.  
 
 
HANDLINGAR 
Planhandlingen omfattar: 

• plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser  
• denna planbeskrivning med illustrationer 
• fastighetsförteckning * 
• undersökning om betydande miljöpåverkan 
• bullerutredning 

 
*Fastighetsförteckning lämnas ut av kommunen vid begäran. 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola i två 
våningar på mark som tidigare delvis är planlagd för ändamålet. Fastigheten 
Labradoren 1 består i huvudsak av två fastigheter åtskilda av en remsa 
parkmark. För att möjliggöra en tillräckligt stor och sammanhängande friyta är 
detaljplanens syfte även att ändra markanvändningen från park till skola.   
 
Förskolan planeras att inrymma ungefär 120 barn fördelade på sex avdelningar. 
 
LÄGE 
Labradoren 1 ligger i Lundby i norra Örebro, ungefär fyra kilometer från 
stadskärnan. Planområdet ligger i direkt anslutning till ett fritids- och 
idrottsområde i södra Lundby, här finns bland annat fotbollsplaner och 
odlingslotter. Planområdet är strax under en hektar stort och angränsar i norr 
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till bostäder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden visar en översikt av Örebro stads norra delar med området med planområdet inringat 
i rött.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Riksintressen 
Planområdet berörs inte av några 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.  
 
I översiktsplanen är södra delen av planområdet utpekat som ett 
utvecklingsområde för idrott och fritid men ses även som ett lämpligt ställe för 
förskola. Eftersom området ligger precis mellan två bostadsområden är platsen 
också en viktig mötespunkt för både Lundby och Vivalla 
 
Strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun 
Strategin för arkitektur och byggande beskriver utvecklingen i staden Örebro 
och i kommunens tätorter, byar och bebyggelse i det fria landskapet. Den utgör 
tillsammans med Örebro kommuns grönstrategi och trafikprogram en 
konkretisering av översiktsplanen.  Strategin beskriver mer konkreta 
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resonemang och ställningstaganden kring frågor såsom skala, strukturer och 
olika bebyggelsetyper och hur dessa ska utvecklas i det framtida Örebro. 
 
Vid utveckling av skolor anger strategin att arkitekturen bör spegla att 
utbildning värderas högt i samhället. Skolornas utemiljöer påverkar barnens 
hälsa, lek och utveckling, därför ställs höga krav på hur miljön gestaltas och 
vilka material som används. Det är viktigt att gården har goda ljud, ljus-och 
solförhållanden samt att träd och andra element kan ge skugga. I strategin 
poängteras vikten av att skolor i strategiska lägen kan fungera som 
sammanbindande nav för olika socioekonomiska grupper. 
 
Planprogram och utvecklingsförslag 
Det har tagits fram en fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och 
Boglundsängen där delar av planområdet berörs, främst som fritid- och 
idrottsområde. Även här poängteras vikten av att placera nya förskolor så att 
de kan ha ett upptagningsområde som sträcker sig över flera stadsdelar så att 
förskolan genom sin placering har en integrerande funktion.  
 
Grönstrategi 
Grönstrategin innehåller mål, strategier och riktlinjer för utveckling av 
grönstrukturen i Örebro stad och kommunens mindre tätorter. 
Grönstrukturen består av många olika typer av ytor: bostadsgårdar, parker och 
naturområden, liksom grönytor längs vägar, gröna tak med mera. Det här 
gröna nätverket har många ekologiska, kulturella och sociala funktioner.  
 
Grönstrategin har fyra vägledande mål som i korthet handlar om att skapa en 
hållbar och attraktiv bebyggelse, med funktionella gröna mötesplatser och 
rekreationsområden som främjar folkhälsa och social sammanhållning. 
Grönstrategin beskriver även fem övergripande strategier: 
 

• Säkerställ en god tillgång till parker och naturområden 
• Öka parkers och naturområdens sociala värden 
• Utveckla de gröna stråken till ett sammanhängande nätverk 
• Utgå ifrån landskapet och utveckla Örebros karaktärsdrag och gröna 

kulturvärden 
• Utveckla stadens ekosystemtjänster 

 
Grönstrategin innehåller även riktvärden för tillgång till parker, naturområden 
och lekmiljöer som ska användas i den fysiska planeringen. Riktvärdena anger 
både kvantitativa och kvalitativa mått, där ett exempel är att invånare bör nå en 
kvarterspark inom 200–300 meter från bostaden. 
 
Miljömål 
I Miljöprogram Örebro kommun – Örebro kommuns miljömål och 
prioriteringar i miljömålsarbetet finns bland annat fokusområdet God bebyggd 
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miljö. Den nationella målsättningen som även är det övergripande målet för 
Örebro kommun, anger följande: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö. Natur-och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av 
bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
 
Detaljplaner 
Planområdet omfattas av två detaljplaner och en ändring. En parkremsa delar 
området i två delar. För den södra delen gäller detaljplan för Mikael 2:51 m.fl. 
(1880K-P97/4) antagen år 1997. Planen möjliggör flera olika markanvändningar: 
minilantgård och odling, fritidsområde samt barnomsorg och skola med ett tillåtet 
våningsantal på en våning.  
 
Parkremsan och den norra delen av fastigheten omfattas av Förslag till stadsplan för 
Lundby, delplan 3 (1880K-A487) antagen 1972. Planen medger markanvändningen 
barnstugeändamål med en byggnadshöjd om 4 meter, i planområdets norra kant 
sträcker sig ett X-område reserverad för gång- och cykelbana. Den norra delen 
omfattas även av en ändring av detaljplan, Detaljplan för Lundby (1880K- P91/26) 
antagen 1991, vars syfte var att undanta vissa åtgärder från bygglovsplikt.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den största bilden visar ett utsnitt på de olika plankartor som gäller för Nybacken. Bilden 
högst upp till höger visar ett utsnitt för den plankarta som gäller för den norra delen, och 
bilden under visar plankartan för den södra delen av fastigheten 
 
 
 
 

1880K-P97/4 

1880K-P91/26 

1880K-PA487 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
Markägoförhållanden 
Labradoren 1 ägs av det kommunala bolaget Futurum Fastigheter AB. 
Parkremsan som delar området i två delar består av två fastigheter i kommunal 
ägo (Mikael 2:51 och Mikael 2:71). Längs med Futurums norra fastighetsgräns 
löper en remsa mark som är planlagd för skoländamål men ägs av 
bostadsrättsföreningen Tåget Örebro. 
 

  

Bilden visar planområdet med de två fastigheterna Labradoren i norr och syd, med de två 
fastigheterna i mitten som delar planområdet i två delar.  
 
Mark 
Marken består till största del av morän med normal blockighet.  
 
Geotekniska förhållanden 
Fastigheten besår enligt SGU´s (Sveriges Geologiska Undersökning) 
jordartskarta till största del av morän men med en del lera i nordöstra delen.  
 
Förorenad mark 
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. Däremot har det söder 
om förskolan, på andra sidan vägen om Vivallaringen, tidigare funnits en 
plantskola där området har fått en riskklass 4. Det innebär att föroreningarna 
bedöms vara av liten risk för människor och miljö och med tanke på vattnets 
flödesvägar inget som bedöms ha någon påverkan på planområdet.  
 
Radon 
Planområdet ligger inte inom område med risk för radon.  
 
Risk för skred 
Det finns inga kända risker för skred inom planområdet.  
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Natur 
 
Mark och vegetation 
Den västra och södra delen samt parkremsan är lummiga områden med 
mycket träd och växtlighet. I övriga delar finns större gräsytor. Parkremsan 
som sträcker sig genom området planlagdes som park för att skydda den 
kraftledning som sträckte sig genom området. Kraftledningen finns numera 
inte längre kvar.  
 
Lek och rekreation  
Förskolefastigheten består till viss del av lekytor för förskoleverksamheten. 
Dessa ytor finns väster och söder om befintlig förskolebyggnad och består 
bland annat av gräsytor, träd och anlagda lekplatser. De trädbevuxna ytorna i 
väster och söder anses viktiga att bevara för att bidra till en stimulerande 
lekmiljö.  

 

Bilderna visar planområdet i förgrunden med vegetationen i sydväst och befintlig förskolas lekmiljö. 
 
Vatten 
 
Avrinningsområden, recipienter, vattenskyddsområden 
Planområdet tillhör Lillåns avrinningsområde vars recipient är Hjälmaren.  
 
Dagvatten 
Planområdet är anslutet till befintligt verksamhetsområde för 
omhändertagande av dagvatten. En dagvattenutredning är under framtagande 
för att avgöra vilka åtgärder för dagvattenhantering som kan behövas. 
Utredningen kommer att arbetas in i planförslaget till granskningsskedet.     
 
Översvämningsrisk 
Området bedöms inte vara utsatt för någon betydande översvämningsrisk, 
varken vid skyfall eller genom översvämning av Lillån.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Lillån har en otillfredsställande ekologisk status med en kemisk status som ej 
uppnår god. Den dåliga ekologiska statusen bedöms bero på den kraftigt 



ÖREBRO KOMMUN 2021-04-27 Bn 400/2019 

  11 (20) 

övergödda sjön Lången som ån rinner från och sen vidare genom ett intensivt 
odlat jordbrukslandskap och därefter genom Örebro stad där ån påverkas av 
dagvatten och olika typer av föroreningar. Detaljplanens genomförande 
bedöms i ett första skede inte medföra några försämringar för Lillåns 
ekologiska eller kemiska status på grund av planens begränsade omfattning. 
För att säkerställa detta pågår arbetet med att ta fram en dagvattenutredning 
vars resultat tillhandahålls vid planens granskning.  
 
Strandskydd 
Planområdet berörs inte av något strandskydd.  
 
Bebyggelse 
 
I södra delen av planområdet ligger Nybackens förskola i en våning med plats 
för två avdelningar. I nuläget bedrivs ingen förskoleverksamhet i lokalerna utan 
förskolan används om behov uppstår. Lokalerna fungerar dock inte effektivt 
utifrån dagens organisering av förskoleverksamhet. Norra delen av 
planområdet är obebyggt med en del som fungerar som parkering till 
förskolan. På tomten fanns tidigare en förskola som revs i början av 2010-talet. 
 

Bilden till vänster visar befintlig förskola sett söder ifrån, på bilden till höger syns förskolan till höger 
i bild och till vänster befintlig bilparkering.  
 
Omgivning 
Söder om planområdet finns IF Ekers klubbhus och i anslutning ligger i öster 
Lundby IP, ett fritids och idrotts-område med flera fotbollsplaner. Söder om 
klubbhuset finns ett område med odlingslotter och i sydväst en hundrastgård.  
 
I norr angränsar området till Lundby bostadsområde som består av radhus i 
två våningar. Närmast sträcker sig en radhuslänga horisontellt längs med norra 
gränsen och bostäderna har sina uteplatser på baksidan mot planområdet.  
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Till vänster syns angränsande bostadsområde i norr och till höger Lunby IP-område. 
 
 
Friytor 
Planområdet består till stor del av oexploaterad mark med gott om friyta. 
 
Kulturmiljö 
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i närheten. 
 
Gator och trafik 
 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
För gång- och cykeltrafikanter är förskolan lättillgänglig med trottoar och/eller 
gång-och cykelbana i alla väderstreck. I norr och söder leds gång och-
cykeltrafikanter undan biltrafiken genom en tunnel. I väster saknas en 
trafiksäker övergång för gång- och cykeltrafikanter över Antracitgatan. På den 
östra sidan av Antracitgatan hänvisas gång och cykeltrafikanter till att dela 
utrymme med busstrafikresenärer på den trottoar som fungerar som 
busshållplats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden till vänster visar antracitgatan i väster och bilden till höger visar gång- och cykeltunnel söder 
om planområdet.  
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Kollektivtrafik 
Busshållplats för stadstrafik finns vid Antracitgatan direkt väster om 
planområdet.   
 
Parkering och angöring, varumottagning 
Biltrafik ansluter till förskolan via Dolomitvägen. Vägen slutar med en 
vändzon vid förskolan där biltrafiken sedan korsar en gång- och cykelbana för 
att komma till förskolans parkering. Idag finns där cirka tio parkeringsplatser.  
 
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 t.ex. trafik och jordbruk. 
Trafiken bedöms dock vara så pass låg i området att det inte finns någon risk 
att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 
 
Störningar och risker 
 
Buller 
En bullerutredning har utförts som visar att förskoletomten inte utsätts för 
några risknivåer gällande buller. Se bilaga.  

 

Ovan visar ett utsnitt ur bullerutredningen, den gröna färgen anger att ytan klarar naturvårdsverkets 
riktvärden på under 50 dBA ekvivalent ljudnivå/årsmedeldygn för ny skolgård.  
 
Teknisk försörjning 
 
Befintliga vatten- och avlopps-, fjärrvärme- och elledningar finns idag anslutna 
till planområdet som ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA. Tvärs 
genom planområdet finns en större kommunal vattenledning. Tillgängligheten 
till denna är skyddad genom att sträckningen är försedd med användningen 
Park i befintlig detaljplan. Genom planområdet sträcker sig även en elledning 
som är skyddad med u-område på det ställe där ledningen ligger utanför 
parkområdet. På den del av planområdet som tillhör bostadsrättsföreningen 
Tåget finns i nuvarande detaljplan ett X-område som tidigare varit gång- och 
cykelbana, där sträcker det sig en ledning för stadsnätet.  
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Planförslaget innebär att huvuddelen av planområdet får användningen skola 
(S). Även parkremsan som delar av området horisontellt får samma 
användning och ökar därmed skolans friyta. Förslaget är utformat så pass 
flexibelt att utöver en nytillkommande förskola ryms även den befintliga äldre 
förskolan. Exploateringstalet är beräknat utefter att tillräcklig friyta ska kunna 
tillgodoses.  
 
Natur 
 
Mark och vegetation  
Byggrätten är anpassad så att den inte kommer i konflikt med de större 
områdena med befintlig vegetation eftersom dessa är viktiga att bevara för att 
behålla en inspirerande lekmiljö. Detta gäller området i väster och söder. 
Marken här skyddas från exploatering genom korsmark, som enbart tillåter att 
komplementbyggnader i begränsad omfattning uppförs. Bestämmelsen 
kompletteras även med n1 som reglerar att markparkering inte får finnas.  
 
Utöver detta skyddas träden även av kommunens trädpolicy som innebär att 
inga träd som ägs av kommen eller kommunala bolag får avverkas utan att 
ersättas av likvärdigt.  
 
Lek och rekreation 
På den gamla förskolegården finns befintliga lekplatser anordnade. För den nya 
förskolan kommer nya lekytor behöva tillkomma.  
 
Vatten 
 
Dagvatten 
Detaljplanens genomförande innebär att mer yta kommer bli hårdgjord och 
även att andelen takyta ökar vilket för med sig att dagvattnet måste hanteras. 
Det finns goda förutsättningar för omhändertagande av dagvatten inom 
planområdet och kommande dagvattenutredning kommer redogöra för vilka 
åtgärder som krävs.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Detaljplanens genomförande bedöms vara av mindre karaktär och därför inte 
medföra några försämringar för Lillåns ekologiska eller kemiska status. För att 
säkerställa detta pågår arbetet med att ta fram en dagvattenutredning vars 
resultat kommer kunna tillhandahållas vid planens granskning. 
 
Bebyggelse 
 
Större delen av planområdet förses med användningen skola (S). Bebyggelsens 
omfattning begränsas till totalt 1500 m2 byggnadsarea inom 
användningsområdet med bestämmelsen (e1) största byggnadsarea är angivet värde i 
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m2 inom användningsområdet. Detta innebär att bebyggelsen kan fördelas fritt så 
som önskas inom planområdet. Flexibiliteten i hur e-talet kan fördelas är 
viktigt eftersom det är osäkert om befintlig förskola ska finnas kvar eller inte. 
Byggrätten förses med en höjdbegränsning på 9 m i högsta byggnadshöjd ( ) för 
att kunna bygga en förskola i två våningar i trä. 
 
Byggrätterna förses med bestämmelsen (p1) som reglerar att huvudbyggnad ska 
placeras minst 5 meter från fastighetsgräns. För komplementbyggnader gäller 
bestämmelsen (p2) som reglerar att Komplementbyggnad ska placeras mins 1,5 meter 
från fastighetsgräns.  
 
I söder och väster förses marken med korsmark som reglerar att endast förråd, 
uthus och dylik får placeras, för att på så sätt bevara den vegetation som finns där. 
Här inför även bestämmelsen (n1) marken får inte användas för parkering. 
Komplementbyggnaders omfattning regleras till max 50 m2 på den södra 
korsmarken och likadan på den norra med bestämmelsen (e2) största 
byggnadsarea ör angivet värde i m2. 
 
Markägoförhållanden 
Den 5 meter breda och drygt 100 meter långa remsa längs Futurums norra 
fastighetsgräns är en del av fastigheten Stenskärven 1 och ägs av 
bostadsrättsföreningen Tåget. Remsan korrigeras och planläggs som (B) 
bostäder för att bättre stämma med hur marken faktiskt används. Marken 
fortsätter vara prickad mark, vilket innebär att marken inte får bebyggas.  
 
En kil i nordvästra hörnet där det sträcker sig en GC-bana in till 
bostadsområde planläggs som (PARK) för att säkerställa allmänhetens tillgång 
till skoltomten och för att undvika tre olika parter som ska sköta underhåll av 
GC-banan. I och med planens genomförande faller parkmarken i kommunens 
ägo och marken blir allmän plats och kommunen sköter driften fram till 
fastigheten Stenskärven 1 och Labradoren 1. 
 
Friytor 
Enligt boverkets riktlinjer ska varje förskolebarn ha tillgång till 40 kvadratmeter 
friyta. Plankartan är anpassad efter att både en ny förskola med 6 avdelningar 
och den gamla förskolan med 2 avdelningar som tillsammans kan ha en 
maximal beläggning på 160 barn ska kunna ha igång sin verksamhet samtidigt. 
Exploateringstalet begränsas därför till 1600 m2 byggnadsarea för att 
säkerställa minst 40 m2 friyta per barn. 
 
Gator och trafik 
 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
För att säkerställa en trafiksäker skolväg och uppmuntra till ett hållbart resande 
för förskolebarnen som kommer västerifrån behöver åtgärder vidtas på 
Antracitgatan. Detta för att göra det möjligt för gång- och cykeltrafikanter att 



ÖREBRO KOMMUN 2021-04-27 Bn 400/2019 

  16 (20) 

använda busshållplatsen som gång- och cykelbana som leder fram till en 
trafiksäker övergång. Vilka åtgärder som ska vidtas specificeras i tillhörande 
exploateringsavtal.  
 
Parkering och angöring 
Angöring sker via Dolomitvägen som slutar i en vändplan där bilarna sedan 
måste korsa en gång- och cykelbana för att nå förskolans parkering. För att 
säkerställa en trafiksäker korsning ska åtgärder vidtas, vilka specificeras i 
tillhörande exploateringsavtal.  
 
Parkering ska fortsatt anordnas på förskolans fastighet. Enligt kommunens 
parkeringsnorm behövs 15 parkeringsplatser för att fylla behovet för den nya 
förskolan med 6 avdelningar. För den gamla förskolan krävs ytterligare 5 
parkeringsplatser, vilket totalt innebär 20 parkeringsplatser om båda 
förskolorna är öppna samtidigt.  
 
Teknisk försörjning 
 
Den kommunala vattenledningen som sträcker sig genom planområdet 
säkerställs genom ett 10 meter brett u-område genom bestämmelsen (u1) 
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Marken förses även med 
prickmark för att säkerställa tillgång till vattenledningen. 
 
Brandvatten 
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om 
brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska 
fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med 
erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoarer. 
 
Avfall 
Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för 
sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för 
avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och 
placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och 
placeringen av avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska 
förvaltningen. 
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GENOMFÖRANDE 
 
Organisatoriska frågor 
 
Organisation 
Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar 
genomförandebeskrivningen. Lantmäterimyndigheten prövar och beslutar om 
förändringar i fastighetsindelningen och bildande av gemensamhetsanläggning 
efter ansökan från ägare till berörda fastigheter. Det tekniska genomförandet av 
allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska 
förvaltningen. 
 
Exploatören svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och 
därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella 
åtgärder och tillstånd m.m., se nedan. 
 
Tidplan 
Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under 2021. 
 
Genomförandetid 
Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen 
vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Genomförandeavtal 
Kommunen och exploatören har tecknat exploateringsavtal. Avtalet reglerar 
kostnadsfördelning för iordningställande och utbyggnad av allmän plats. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastigheter och rättigheter 
Planområdet innefattar följande fastigheter: 
Labradoren 1 (4) 
Labradoren 1 (5) 
Mikael 2:51 
Mikael 2:71 
Stenskärven 1 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Exploatören överlåter till Kommunen det markområde av Labradoren 1 som 
enligt Detaljplanen ska utgöra allmän plats. Marken ska föras till Mikael 2:71. 
Kommunen överlåter till Exploatören de markområden av Mikael 2:51 och 
2:71, som enligt Detaljplanen ska utgöra kvartersmark. Marken förs till 
Labradoren 1. 



ÖREBRO KOMMUN 2021-04-27 Bn 400/2019 

  18 (20) 

 
Ekonomiska frågor 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 - för exploatören 
 
Kostnaderna för åtgärder på allmän plants har beräknats till ca 310 000 kr och 
fördelar sig enligt tabellen. 
 
UTGIFTER tkr 
Portsten upp på GC-banan från 
vändplan och parkering 

120 

Breddning av GC-banan intill 
busshållplats vid Antracitgatan 

140 

Administration 30 
Summa 310  

 
Åtgärder på allmän plats 
Utbyggnad av allmän plats utförs av Kommunen och sker enligt detaljplanens 
bestämmelser och beskrivning. Utbyggnad av allmän plats sker enligt den 
gällande kommunala standarden vid tidpunkten för byggnationen. 
Följande åtgärder ska genomföras på allmän plats: 

• Portsten upp på GC-banan från vändplan och parkering 
• Breddning av GC-banan intill busshållplats vid Antracitgatan 

 
Exploatören har i exploateringsavtal tagit på sig kommunens kostnader för 
utbyggnad av allmän plats. 
 
Exploatören utför byggnation och anläggningar inom kvartersmarken i enlighet 
med Detaljplanen.  
 
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 
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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. Bedömningen grundas på planens omfattning, 
läge och att inga större förändringar sker i markanvändningen. 

En del parkmark ianspråktas men de positiva delarna och allmännyttan av att 
en förskola möjliggörs med en god tillgång till friyta bedöms väga tyngre. 
Parkmarken bedöms inte heller ha några särskilda sociala värden och har 
enbart haft användningen park för att skydda en tidigare kraftledning på 
platsen.  

Detaljplanen bedöms medföra en god integrationsfrämjande effekt då dess 
strategiska läge mellan Lundby och Vivalla kan fungera som en mötesplats för 
olika socioekonomiska grupper. 

KONSEKVENSER 
I stort bedöms planens genomförande inte få några betydande konsekvenser 
då området redan är avsett för förskola och även har använts som förskola 
tidigare. Planen innebär att en förskola i två våningar kan byggas. Mark som är 
planlagd som park tas i anspråk för att möjliggöra en sammanhängande och 
större friyta för förskolan. Byggrätten är reglerad för att säkerställa tillräckligt 
mycket friyta och bevarandet av befintlig vegetation. Planens genomförande 
innebär även att en ny förskola möjliggörs på en strategiskt lämplig plats 
utifrån att den kan fungera som mötesplats mellan två stadsdelar med olika 
socioekonomiska grupper.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Detaljplanen har arbetats fram av planarkitekt Michaela Bolin och 
exploateringsingenjör Bo Davidsson tillsammans med övriga kompetenser på 
stadsbyggnadskontoret.  

Hanna Bäckgren Michaela Bolin 
Enhetschef Detaljplan Planarkitekt 
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Beslut om betydande miljöpåverkan är taget på delega 
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