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Dags att granska förslag till detaljplan för skola i Norra Hallsås 

Kommunen ger berörda intressenter tillfälle att granska förslag till detaljplan för 
delar av fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 samt 
Hallegården 1:43, Lerums kommun under granskningstiden 
8 december 2021 till 5 januari 2022. 
Planhandlingarna finns tillgängliga på kundcenter KomIn vid Bagges Torg samt 
på biblioteket i Lerum under granskningstiden. KomIn och bibliotekets öppettider 
gäller. 

Planhandlingarna finns även på kommunens webbplats, 
https://lerum.se/bygga-bo-och-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/pagaende-
detaljplaner-och-program/detaljplaner-i-lerum/detaljplan-ny-skola-i-norra-hallsas 

Har du inte möjlighet att läsa handlingarna där, kontakta kundcenter, KomIn på 
telefon 0302-52 10 00 eller kommun@lerum.se så skickar vi handlingar. 

Ett informationsmöte i samband med granskningen kommer att hållas den 14 
december 2021, klockan 17.00 – 19.00. På grund av rådande förhållanden är 
anmälan obligatorisk för samtliga deltagare. Anmälan ska ske senast 13 december 
och görs via kommunens webbplats, 
https://lerum.se/bygga-bo-och-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/pagaende-
detaljplaner-och-program/detaljplaner-i-lerum/detaljplan-ny-skola-i-norra-hallsas 

Ärendet handläggs enligt utökat förfarande. Kommunen har tidigare samrått om 
förslaget. Vid utökat förfarande besvaras synpunkter från samrådet i ett separat 
dokument, samrådsredogörelsen. De synpunkter som kommer in under 
granskningstiden besvaras i granskningsutlåtandet som skrivs efter 
granskningstiden. 
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Följande utredningar ingick i samrådet: 
• Naturinventering (Sweco, 2019-11-07) 
• Fördjupad artinventering (Svensk Naturförvaltning, 2020-08-30) 
• Rekreationsutredning (Hifab, 2019-11-05) 

Följande ändringar har genomförts i planen efter samrådet: 
• Planområdet har utökats med 4 000 m ² i syfte att kunna flytta på planerad 

parkeringsplats och bevara en sumpskogsyta i nordvästra delen av 
planområdet.  

• Sumpskogsytor som avses bevaras skyddas i plankartan.  
• Planbestämmelser som säkerställer markhantering och bevarande av 

vegetation och andra bestämmelser har lagts.  
• Planförslaget har kompletterats med flera nya utredningar och existerande 

utredningar som har reviderats. 

Förslaget 

Planområdet är beläget i Norra Hallsås ca 1 500 meter från Lerums centrum. 
Förslaget innebär en grundskola som ska omfatta årskurs F-9 samt särskola. Till 
skolan ska även en idrottshall uppföras, som ska kunna nyttjas både av skola och 
föreningsliv. Förslaget är förenligt med översiktsplanen ÖP 2008. 

Planhandlingar och utredningar för granskningen 
Planhandlingar 
• Plankarta 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning  
• Samrådsredogörelse 

Övriga handlingar 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

Utredningar: 
• Arkeologiskutredning 
• Geoteknisk utredning  
• Markteknisk undersökningsrapport 
• VA-, dagvatten- och skyfallsutredning  
 



    

   

   

 

• Rekreationsutredning 
• Naturvärdesinventering 
• Artskyddsutredning  
• Artinventering av fåglar och groddjur 
• NVI med fördjupad artinventering av fåglar och inventering av invasiva arter  
• Trafikutredning   
• Trafikbullerutredning 
 

Övrigt underlag  
• Social- och barnkonsekvensanalys  
• Dialog med barn, Rapport 
• Ekosystemtjänstanalys  
• Gestaltningsstrategi 
• Arkeologisk utredning  

Synpunkter 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa  
skriftligen senast 2022-01-05, till kommun@lerum.se eller i brev till 
Lerums kommun 
Sektor samhällsbyggnad 
Planenheten 
443 80 Lerum 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt 
på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uppge 
därför namn och adress. 

Vad händer sedan? 
Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Kommunen 
kommer att redovisa de synpunkter som kommit vid granskningen samt de 
kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande. 
Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga 
antagandet av detaljplanen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. 
Kommunen skickar sedan ett meddelande om var utlåtandet finns tillgängligt, 
liksom övriga handlingar i ärendet, till dem som inte har fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 
Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande. 
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Övriga upplysningar 
Upplysningar om innehållet i förslaget lämnas av planhandläggare Nermina 
Ombasic med e-post nermina.ombasic@lerum.se 
 
 
Sektor samhällsbyggnad 
Planenheten 
Nermina Ombasic  
Planarkitekt 
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