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Diarienummer

Stadsbyggnadsutskottet

Planbesked förändringav detaljplan för
fastigheten Kumla 3:175

Förslagtill beslut

Posidvt planbesked ges föratt prövamöjlighetenatt göraen ny

detaljplan förfastighet Kumla 3:175 med de förutsättningarsom anges i

planbeskedet. Syftet äratt möjliggöraökadexploateringsgrad fören

gruppbostad med sex lägenheter.

Kommiy^sty^elseförvaltningen

[olbfiark

Kommundirektör

Sa/a Kopparberg

Sfadsbyggnadschef

Upplysning
Avgift förpknbesked 23 575 kronor (faktureras separat).

Sammanfattning
Seniorpartner Fasdghetsutveckling AB ansökteom planbesked i augusd 2019.

Ansökansyftar till att upprätta ny detaljplan föratt kunna bygga gruppbostad
med sex lägenheter och gemensamma utrymmen. Det inkomna förslagetäri

linje med kommunens översiktsplan. Stadsbyggnadskontorets bedömningäratt

det ärlämpligt att prövaden föreslagnadetaljplanen och föreslåratt positivt
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planbesked. I kommande planarbete behöversökandenkunna visa på att

byggnadens volym, anpassning till berg i dagen och befintliga ekar,

dagvattenavrinningen samt bil- och cykelparkering kan hanteras.

Beskrivning av ärendet

F^oto medKumla 3:175 markerad med rosa linje. Flygfotofrån Blom Web, november 2019.
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Seniorpartner Fasdghetsutveckling AB ansökteom planbesked i augusd 2019.

Företagetäger idag inte fastigheten. Ansökangällerupprättande av ny detaljplan

föratt kunna bygga gruppbostad med sex lägenheter och gemensamma
utrymmen. Byggnaden föreslåsi tvä. våningarmed en bruttoarea per våningpå
ca 353 kvm. Det äri dagslägetinte föreslagetvilken målgrupp som boendet

planeras för.

Platsens förutsättningar

Sammanfattat om fastigheten

Fastigheten ligger 300 meter frånFornuddens park och skola därdet även finns

busshållplats sanat cirka l km frånTrollbäckens centfum. Grannfasdgheterna i

områdethar en bostadsbebyggelse bestående av friliggande villor påett

våningsplanmed sadeltak och inredd vindsvåning.

PåKumla 3:175 finns ett enbostadshus och en pergola. Fasdgheten är 1651

kvm stor. Tomten ärreladvt flack med undantag av berg i dagen påcirka 1,5

meters höjdi det sydvästra hörnetsom har bevarandevärde. Kommunalt vatten

och avlopp finns kopplat tiU fasdgheten. Marken består enligt SGUs

kartunderlag av urberg med löstsammanhängandeydager av morän.

Dagvattenavrinngen sker mot Lönnvägennorrut och sedan vidare mot

Fornuddsparkens dagvattendamm och slutligen Drewiken som ärrecipient.

Fasdgheten ligger lägre ängrannfasdgheten Kumla 3:1369, vars dagvatten rinner

via Kumla 3:175 runt befintlig byggnad och vidare mot Lönnvägen.

Del av fastigheten ingåri område som Länsstyrelsen idendfierat innehåller

skyddsvärda träd. Områdetinnefattar ädellövsmiljöer/objektsom inventerades i

samband med inventering av skyddsvärda trädinom ramen för

åtgäfdsprogrammenförhotade arter. Inget trädärutpekat inom Kumla 3:175

men det finns en ek i södradelen mot Lönnvägen.Det finns även två ekar på

grannfasdgheten Kumla 3:1369, vars röttertroligtyis gårin påKumla 3:175.

Enligt sökandenhittade man vid ddigare dräneringsarbete runt befintligt

byggnad inga rötterfrånekarna. Områdetomfattas inte av några övriga

ekoloeiskt känsliga områden eller riksintressen.

Översiktsplan

I översiktsplanen (2017) äraktuellt områdemarkerat som medeltät

bostadsbebyggelse. Området ärinte utpekad som ett prioriterat
förtätningsområdeoch ingår inte i det fastställda stråksom föreslåsförtätas.

Mindre förtätningutanförde mest prioriterade utvecklingsstråken ärdock

möjligtoch ska i så fall bidra tiU att bebyggelsen i områdetvarieras genom en

tyresökomnui



annan form änvillabebyggelse. Det kan vara mindre flerfamiljshus, parhus eller

radhus. Det ska inom fastigheten gå att hantera frågorgäUande dagvatten,

tillgänglighet, parkering, angöring,avfallshantering, en bra utermljöoch

gestaltning.

Gällandedetaljplan

FörKumla 3:175 gäller detaljplan nr 69:

Del av Kumla TrädgårdsstadNäsetm.m. inom Tyresökonimun,

Stockhokns län. Detaljplanen vann laga kraft 1995-05-05.

Markanvändningen förKumla 3:175 är (B) Bostadsändamål,minsta

fasdghetsstorlek är900 kvm varav max 1/7 fårbebyggas.

Genomförandeddenförplanen har löptut vilket möjliggören ändringav

detaljplanen.

Förvaltningensbedömning
En förtätningmed en gruppbostad med sex lägenheteröverensstämmermed

principerna förförtätningi kommunens översiktsplan.En gruppbostad tillför

en ny boendeform i områdetvilket äreftersträvansvärtföratt stärka den sociala

hållbarheten och kunna erbjuda olika typer av bostäderinom Trollbäcken.

Det finns ett antal förutsättningarföratt en gruppbostad ska vara lämpligpå

platsen. Exploatörenmåste i ett framtida planarbete kunna visa en lösningdär

byggnaden anpassas mer dU platsen, en god utemiljökan utformas, dagvattnet

kan avrinna påett bra sätt,att berg i dagen och ekar bevaras och att cykel- och

bilparkering fårplats. Förvaltningenser möjligheteratt lösadetta inom

fastigheten, men kan udfrånansökaninte bedömaom det kan göraspåett

ekonomiskt och kvalitadvt sätt, det måste studeras vidare i en planprocess.
Förutsättningarnabeskrivs mer ingående nedan.

Byggnadens utformning

Förvaltningenbedömeratt byggnaden i förslagetinte anpassats tUl platsen påett

godtagbart sätt. Förslagetmed en rektangulärbyggnad i tvä.våningarmed långa

fasadliv bedömssom ett förstort ingrepp i förhållandetill områdets karaktär.

Föratt byggnaden ska passa in i befintligt villaområde behövervolymen

omarbetas. Det kan krävas omarbetningar bådegäUande form, material och

takutformning. Grannfasdgheterna fårvara maximalt en våning med inredd

vind vilket göratt byggnaden avviker någothöjdmässigt.Förvaltningenär

positiva till en byggnad i två.våningardå det skapar en bättreanvändningav

marken runt omkring. Sol- och skuggstudier liksom påverkan på

grannfastigheter måste dock utredas i samband med placering och utformning

av byggnaden. Kumla 3:1369 möteridag byggnadens baksida. En längre fasad i

samband med ett högrehus kan påverka utemlljönpågrannfasdgheten. I och

med fastighetens läge och form ska en högrebyggnad kunna utformas såatt

grannfastigheter inte påverkas negativt. Det kräver dock ytterligare utredningar
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och anpassning av volymen föratt minimera påverkanpågrannfasdgheten
enligt ovan.

Dagvattenhantering

Dagvattnets avrinning inom fastigheten behöverstuderas ddigt i planarbetet för

att ge underlag till placering av byggnaden. Dagvattnet frånKumla 3:1369

behöverkunna rinna runt planerad byggnad och sedan leta sig till möjliga

föfdröjningsytorinvid Lönnvägenutan att skada byggnad. I och med berg i

dagen påstor del av fastigheten äravrinningsvägarna begränsade. Utredningen

kan komma att påverkavilken placering och form byggnaden kan ha.

Värdefullnatur

Det berg i dagen som finns på fastigheten börbevaras föratt värnaom den

naturmarkskaraktäroch topografiska skillnader som naturligt finns i området i

stort. Viss schaktning och fyllning påövrigmark kommer behövaske indU

byggnaden men bedömsinte behövapåverka naturvärden eUer gestaltningen
negativt. Höjdsättningenav marken behöverdock studeras mer i detalj i fortsatt

planarbete. Förvaltningenbedömeratt föreslagenexploatering inte innebär

några risker föreken inom fastigheten. Ekarna påKumla 3:1369 ligger dock

närayta därbyggnad kan placeras och behövermätas in och en buffert2on

fastställas. Fråganbehöverutredas ddigt i planarbetet innan placering fastställs.

Parkering

Föryaltningenbedömeratt ett gruppboende med sex lägenheterbehövercirka

fem bilparkeringar varav en förrörelsehindrad.Utöverdet behövstvå

cykelparkeringar per lägenhet, totalt 12 platser, varav 10 % förspecialcyklar. P-

talen ärinklusive personalparkering. Parkeringen måste studeras ihop med

övriga förutsättningarföratt bedömaom tillräckligaytor finns.

Förutsättningarsom särskilt behöverstuderas i ett fortsatt planarbete:
• Byggnadens utformning och hur den bättreanpassas till omgivningen.

• Hur byggnaden kan anpassas föratt skydda värdefulla ekar inom

fasdgheten och pågrannfasdgheten Kumla 3:1369.

• Dagvattnets avrinning, fördröjningoch rening utreds tidigt och

byggnadens placering anpassas föratt kunna lösadet påett bra sätt.

• Mur parkeringsbehovet förcykel och bil ska inrymmas.

Förvaltningensställningstagande
Stadsbyggnadskontoret bedömer,under villkor att de förutsättningarsom anges

i planbeskedet följs,att det ärmöjligtatt ge positivt planbesked föratt pröva
möjligheternaatt uppförany gruppbostad.

Ett planarbete kan bedrivas med standardförfarandeoch bedömskunna antas

2024.
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