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Förslag till samrådsyttrande gällande detaljplan för 
del av Heden 1:11 m fl i Frövi tätort, Lindesbergs 
kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att anta förslag till samrådsyttrande gällande 
detaljplan för del av Heden 1:11 i Frövi Lindesbergs kommun. 
 
Beskrivning av ärendet 
Planområdet är lokaliserat ca 0,5 -1 km norr om tätorten Frövi söder om 
Fröviforsvägen.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handels-, kontors-,  
lager- logistik- och industriverksamhet och att därtill möjliggöra anslutning med 
järnvägspår. 
Samråd pågår under perioden 16 maj – 15 juni 2018. 
 
 
Samrådsyttrande från processerna park/natur och idrott 
Processerna park/natur och idrott inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
anser att behoven för rekreation och idrott norr om Mariedal inte tillgodoses i 
tillräcklig utsträckning för framtiden. Utrymmet för skidspår, elljusspår och 
fotbollsplaner är starkt begränsat. Behovet av rekreationsytor blir större med 
växande invånarantal. Därmed behöver tillräckligt stora ytor avsättas för framtiden, 
innanför de kraftiga barriärer som nuvarande och tillkommande järnvägar kommer 
att utgöra. 

Att kompensera bortfallet av det längre skidspåret och stigarna (se karta nedan), 
blir svårt i det rekreationsområde som blir kvar. En eventuell gång- och cykelväg 
mot industriområdet påverkar ytterligare möjligheterna för ett nytt skidspår 
österut på grund av vinterväghållning och halkbekämpning. 
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I grönområdet utanför planområdet hamnar tre dammar för dagvatten, vilka 
ytterligare skulle begränsa ytan för rekreation och skada naturvärden. Dagvatten 
bör hanteras inom planområdet och inte inom det område med äldre skog som 
markeras på kartan nedan. 

I naturvärdesinventeringen för Frövi industriområde är ett antal 
naturvärdesområden, arter och objekt som omfattas av det generella 
biotopskyddet utpekade. Mycket av skogen söder om planområdet är starkt 
påverkad av hyggesbruk och breda kraftledningsgator genomkorsar området på 
flera håll. Utpekade naturvärden och kvarvarande äldre skog inom 
rekreationsområdet söder om planområdet bör bevaras, liksom hela den äldre skog 
som markeras i kartan nedan. Dessa områden utgör attraktiva miljöer som är en 
viktig tillgång för framtida rekreation.  

Figuren visar en kartbild över befintligt motionsspår (orange linje) och 
övriga stigar och spår där personer med GPS-utrustning har rört sig 
(gröna linjer). (Strava, 2017; Lantmäteriet)  
Ur miljökonsekvensbeskrivning för Heden 1:11 
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Markerat område utgörs av äldre skog som bör bevaras och ingå i framtida 
rekreationsområde för Frövi. Rödstreckad linje=ung. föreslagen plangräns 
 
Den föreslagna bebyggelsen vid Mariedal (B1 i nyligen antagen FÖP Frövi) intill 
fotbollsplanen inskränker ytterligare den tillgängliga ytan för rekreation. Dessutom 
är gräsmarken intill fotbollsplanen utpekad som ett påtagligt naturvärde med en rik 
flora och många fjärilsarter.  

En buffert behövs mellan planerade industrier och rekreationsområde. Denna 
buffert bör åtminstone utgöras av 100-150 meter längs den södra gränsen inom 
föreslaget planområde. 

För att skapa ett trevligare industriområde med så mycket naturligt upptag av 
dagvatten som möjligt bör planeringen av kvartersmark inom detaljplanen i 
möjligaste mån bevara utpekade naturvärden och uppvuxen skog som grönytor. 
Dessa grönytor kräver mindre skötsel och kan fungera som gröna lungor i ett 
framtida industriområde. 

 

Samrådsyttrande från process Vatten och avlopp 

Specifika synpunkter på texten 
Sid 6: Strandskydd 
Det finns inget vatten inom planområde: LOD-dammarna kan ge upphov till 
strandskydd efter att de har blivit byggda.  
 
Sid 32: Dagvatten 
Krav och funktion på fördröjningsdammar säkerställs i den kommande processen. 
tre av dammarna (De största som avvattnar mot Frövi) ligger utanför planområde 
och ingår inte i projekteringen. Det finns ett flertal otydligheter i den framtida 
processen angående dammarna: 

• Dammarna ligger utanför planområde. Krav på dagvattenhanteringen ställs 
därför på fastigheter utanför planområde. 
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• Dammarna hamnar även utanför den projekteringen som pågår idag och en 
kostnad för upprättande är därför inte uträknad. 

• Dammarna hamnar i grönområdet mellan Frövi och verksamhetsområdet. 
Inom detta område behöver ett flertal funktioner och miljövärden få 
utrymme. Det gäller bland annat rekreation, bostäder samt dammarna, 
tillsammans med befintliga miljövärden. Det finns idag inget uppdrag på att 
planlägga/projektera hela området. Det går därför inte att säkerställa att 
det finns ekonomiska medel eller fysiska förutsättningar att organisera 
området på ett tillfredställande sätt. 

 
Sid 35: genomförande av planen 
Det tekniska genomförandet av allmänna platser och anläggningar ombesörjes av 
kommunen genom förbundet. 
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är kommunen genom förbundet.  
Det finns inget beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp. 
Huvudmannaskapet gäller enbart inom verksamhetsområde. Efter att beslut tas om 
verksamhetsområde gäller även VA-taxan. Det är idag oklart vilka utgifter och 
intäkter som VA-kollektivet står inför. Anledningen är att det är oklart vilken 
kapacitet som krävs inom området samt att intäkterna genom 
anslutningsavgifterna kan variera kraftigt beroende på tomtstorlekar. 
 
Sid 36: Tekniska frågor 
Huvudman för vatten-och avlopp ansvara för utbyggnaden av den allmänna VA-
anläggningen inom området. 
Bekostas och byggs genom projektet. 
Vem ansvarar och bekostar anläggningar utanför området? 
 
 
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar utredas 
Vissa kapacitetsgränser på framförallt avlopp behöver utredas tidigare då det kan 
föranleda stora investeringar i framtiden. Den tomtförsäljningen som "orsakar" att 
kapaciteten överskrids kan inte ansvara för investeringar utanför området. 
Kommunen måste vara medveten om att en utbyggnad av reningsverket kan vara 
aktuellt i framtiden. Om ett beslut tas om att inrätta ett verksamhetsområde för 
avlopp har därmed kommunen skyldighet att förse området med den kapacitet 
som behövs enligt lag. 
Ungefärliga kapacitetsgränser: 

• Ca 500 pe: befintlig ledningsnät genom Frövi räcker inte till och en 
sjöledning från planområdet till reningsverket behöver byggas.  
Kostnad: 9 – 14 milj. (ingen förstudie genomförd) 

• Ca 1000 pe: reningsverket räcker inte till och behöver byggas ut.  
Kostnad: oklart men högre än föregående punkten (sjöledningen) 

• Ca 5000 pe: (osannolikt) dricksvattenledningen från Rya (Lindesberg) räcker 
inte till och behöver byggas ut. Kostnad: oklart. 
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Generella synpunkter 
Detaljplanen ska klargöra om området är lämplig för den tänkta användningen. När 
det gäller vattentjänster är det i stort sätt alltid möjligt att förse ett område med 
kommunalt VA. Möjligheterna begränsas oftast av ekonomin, inte av enbart fysiska 
förutsättningar. Punkten ’Genomförande av detaljplanen’ är därför en mycket 
viktig del. I dagsläget finns det fortfarande många ekonomiska oklarheter när det 
gäller byggandet av VA-anläggningarna, och då särskild kostnaderna på 
anläggningen utanför planområdet. Det finns inget beslut om inrättande av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp och det är inte möjligt idag att räkna på 
varken vilka kostnader som ett industriområde för med sig eller vilka intäkter som 
kan tas ut i form av anslutningsavgifter. 
Ett genomförande av en plan i den här storleken kan medföra avsevärda kostnader 
utanför planområdet.  
Om detaljplanen på ett tydligt sätt ska avgöra om området är lämpad för 
industriändamål behöver de ekonomiska förutsättningarna klargöras så att alla 
kostnader innanför och utanför området täcks av antingen tomtförsäljningen, 
kommunens budget eller VA-taxekollektivet. 
 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Ola Westin 
Tf Förbundschef 
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