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Inledning
En detaljplan prövar om ett område är lämpligt för en viss typ av användning, både
vad gäller mark och vatten. Detaljplanen reglerar både rättigheter och skyldigheter
mellan markägare och samhället, och markägare emellan. Detaljplanen är bindande
vid prövning av bygglov.
En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje enskild
kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings kommun används
följande upplägg:
Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av detaljplanen
Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som detaljplanen möjliggör
Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen
Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga
styrdokument
Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor, avtal,
ansvarsfördelning, fastighetsrättsliga frågor samt tidplan
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Bakgrund, syfte och
huvuddrag
Detaljplaneprocessen syftar till att bedöma lämpligheten för en viss användning
av ett mark- och vattenområde, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Processen syftar även till att säkra insyn för berörda, och att därigenom få fram
ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Planområdet består av fastigheten
Norrahammar 43:1 som är belägen i Norrahammar och omgärdas av
Hammarvägen, Egnahemsvägen och Stenbäcksvägen. Förslaget innebär att
detaljplanen, om den vinner laga kraft, ska möjliggöra för bostäder, vårdboende
och centrumverksamhet. Detaljplanen reglerar bland annat nockhöjd,
byggnadshöjd och placering för säkerställa en anpassning till omgivande
bebyggelse.

BANKERYD

Översiktsbild. Planområdet
markerat i rött.

HUSKVARNA
JÖNKÖPING
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BARNARP
TORSVIK

Revideringar efter samråd
Plankarta
Plankartan har justerats enligt följande:
- Prickmarken i den östra delen av Norrahammar 43:1 har utökats från 4,5
meter till 6 meter.
- Utformningsbestämmelsen som syftade till att reglera komplementbyggnadernas
takmaterial har tagits bort.
- En administrativ bestämmelse gällande sanering av markföroreningar har
lagts till i plankartan.
- En administrativ bestämmelse gällande marklov för fällning av träd har lagts
till i plankartan.
- Utfartsförbudet har utökats, vilket innebär att utfart inte heller får förläggas
mot Hammarvägen.
- Nockhöjden har ändrats från +170 till +169.
- Höjden på komplementbyggnader har ändrats från nockhöjd till byggnadshöjd.

Planbeskrivning
- Illustrationsplanen har justerats i enlighet med den befintliga lindallén och
ytterligare cykelparkeringar har lagts till.
- Två perspektivbilder med vy från öster har lagts till i planbeskrivningen och
övriga perspektivbilder har reviderats.
- Beskrivningen om den biotopskyddade lindallén har kompletterats och
information om ansökan om upphävande av biotopskydd har lagts till.
- En beräkning av platspecifika värden gjorts, vilken beskrivs under avsnittet
markföroreningar.
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Planförslag
Plandata
Läge
Planområdet är beläget i samhället Norrahammar och avgränsas i norr av
Hammarvägen, i väster av Egnahemsvägen, söder av Stenbäcksvägen och
NORRAHAMMAR
fastigheten Norrahammar 38:3 i öster.
31:1

NORRAHAMMAR

Markägoförhållande

28:50

Fastigheten Norrahammar 43:1 ägs av Jönköpings kommun.

Översiktsbild. Planområdet
markerat i rött.
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Bebyggelse
Förslagen bebyggelse, alternativ 1 - hem för vård och boende
Planförslaget innebär att en ny byggnad för vård och boende föreslås på
Norrahammar 43:1, vilken är tänkt att fungera som ett dygnet runt-boende för
ca 22 personer med missbruks- och beroendeproblem. Längden på placeringar
kan komma att variera beroende på problematik och sammansättningen av de
boende beräknas variera över tid. Boendet kommer att vara bemannat med
personal dygnet runt. Utöver dygnsvård ger den föreslagna byggnaden utrymme
för upp till tio dagvårdsklienter. Sammanlagt beräknas som mest ca 40 personer
vistas i vårdboendet samtidigt.
Ett HVB-hem är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsynsoch omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal
är nödvändig. I boendet skall det finnas en fast bemanning som ska täcka de
boendes hela stödbehov. Dagtid är bemanningen 4 – 7 personer i personalen
och nattetid två personer i personalen, en per avdelning. HVB-hemmet består
av ett antal boenderum som är grupperade kring gemensamhetsutrymmen där
service och omvårdnad ska kunna ges alla tider på dygnet.
Planförslaget innebär att bebyggelse för vård och boende, i tre våningsplan,
uppförs. Byggnadskroppen är vinklad för att möjliggöra en bullerskyddad
gårdsmiljö i sydväst och en god ljudmiljö inomhus. Ett bullerplank föreslås för
att skapa en så låg ljudnivå som möjligt på innergården. Gården erbjuder plats
för såväl rekreation som aktiviteter, terrasserna med viloplatser och utegymmet
innebär att gården blir en naturlig plats att mötas på. Cykelparkeringar är
placerade i den södra samt norra delen av planområdet. 10 bilparkeringsplatser,
varav en handikappsparkering, återfinns i planområdets norra del.

Planförslag, situationsplan
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Sektion.
Den föreslagna byggnadens
byggnadshöjd är 8,3 m in
mot gården och 9,9 m mot
Hammarvägen.
Exakt utformning fastställs
i bygglovsskedet.

BOENDERUM
BOENDERUM

SAMVARO
AKTIVITET etc

PERSONAL
DRIFT etc

3/$1
FDP

SAMVARO
AKTIVITET etc

PERSONAL
DRIFT etc

3/$1
FDP

(QWUpKDOOVRPVWUlFNHUVLJJHQRPKHODE\JJQDGHQV
(QWUpKDOOVRPVWUlFNHUVLJJHQRPKHODE\JJQDGHQV
EUHGGOMXVRFKYlONRPQDQGH
EUHGGOMXVRFKYlONRPQDQGH
8WU\PPHQI|USHURQDORFKEHV|NDUHVDPODGH
8WU\PPHQI|USHURQDORFKEHV|NDUHVDPODGH
OlWWLOOJlQJOLJWLERWWHQSODQ
OlWWLOOJlQJOLJWLERWWHQSODQ
0DWVDONRQIHUHQVUXPRFKSHUVRQDOUXP|SSQDUXSS
0DWVDONRQIHUHQVUXPRFKSHUVRQDOUXP|SSQDUXSS
VLJPRWJnUGHQ0RWJUDQQDURFK+DPPDUYlJHQlU
VLJPRWJnUGHQ0RWJUDQQDURFK+DPPDUYlJHQlU
E\JJQDGHQPHUVOXWHQ
E\JJQDGHQPHUVOXWHQ
/MXVDWUDSSKXVSODFHUDGHYLGIDVDG
/MXVDWUDSSKXVSODFHUDGHYLGIDVDG

På våningsplan 1 återfinns matsal, konferensrum och personalrum, vilka
samtliga har fönster in mot gården. I den östra delen av våningsplanet, mot
grannfastigheten Norrahammar 38:3, återfinns kontor och förråd. I byggnadens
södra del återfinns utrymmen såsom tvättrum, förråd och rum för provtagning.
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BOENDERUM

BOENDERUM
SAMVARO
AKTIVITET etc

SAMVARO
AKTIVITET etc
PERSONAL
DRIFT etc

PERSONAL
DRIFT etc

3/$1
FDP

3/$1

%RHQGHUXPRYDQI|UPDUNSODQWLOOJRGRVHUGHERHQGHV
EHKRYDYLQWHJULWHW FDP
$YGHOQLQJI|UERHQGH
(QWUpKDOOVRPVWUlFNHUVLJJHQRPKHODE\JJQDGHQV
EUHGGOMXVRFKYlONRPQDQGH
%RHQGHUXPOlQJV´W\VWIDVDG´ G%HQO|YHUVLNWOLJ
EXOOHUXWUHGQLQJEXOOHUNUDYHQOERVWDGXQGHUP
8WU\PPHQI|USHURQDORFKEHV|NDUHVDPODGH
OlWWLOOJlQJOLJWLERWWHQSODQ
)|QVWHULVOXWHWDYVDPWOLJDNRUULGRUHUJHUOMXVRFKXWVLNW

0DWVDONRQIHUHQVUXPRFKSHUVRQDOUXP|SSQDUXSS
*HPHQVDPPD\WRUXSSGHODGHLPLQGUHGHODUJHUHQ
VLJPRWJnUGHQ0RWJUDQQDURFK+DPPDUYlJHQlU
RPERQDGKHPOLNNlQVOD
E\JJQDGHQPHUVOXWHQ
%DONRQJPRWJnUGHQ
/MXVDWUDSSKXVSODFHUDGHYLGIDVDG

Våningsplan 2 består av 16 boenderum, vilka samtliga är placerade längs tyst
fasad (<60 dB enl översiktlig bullerutredning, bullerkrav enl bostad under 35
m2). På våningsplanet återfinns flera gemensamma ytor för umgänge och även
en balkong mot gården.

BOENDERUM

BOENDERUM
SAMVARO
AKTIVITET etc

SAMVARO
AKTIVITET etc
PERSONAL
DRIFT etc

PERSONAL
DRIFT etc

3/$1
FDP

3/$1

3HUVRQDOP|WHVGHO
FDP
$YGHOQLQJI|UERHQGH
(QWUpKDOOVRPVWUlFNHUVLJJHQRPKHODE\JJQDGHQV
EUHGGOMXVRFKYlONRPQDQGH
%RHQGHUXPOlQJV´W\VWIDVDG´

8WU\PPHQI|USHURQDORFKEHV|NDUHVDPODGH
)|QVWHULVOXWHWDYVDPWOLJDNRUULGRUHUJHUOMXVRFKXWVLNW
OlWWLOOJlQJOLJWLERWWHQSODQ
*HPHQVDPPD\WRUXSSGHODGHLPLQGUHGHODUJHUHQ
0DWVDONRQIHUHQVUXPRFKSHUVRQDOUXP|SSQDUXSS
RPERQDGKHPOLNNlQVOD
VLJPRWJnUGHQ0RWJUDQQDURFK+DPPDUYlJHQlU
E\JJQDGHQPHUVOXWHQ
*HQHU|VDWHUUDVVHULEnGHSHUVRQDORFKERHQGHGHO

/MXVDWUDSSKXVSODFHUDGHYLGIDVDG

Våningsplan 3 består av sex boenderum och även dessa är lokaliserade utmed
tyst fasad (<60 dB enl översiktlig bullerutredning, bullerkrav enl bostad under 35
m2). Gemensamma ytor och ett gym återfinns på detta plan, samt två terrasser i
väst respektive söder. Samtliga teknikutrymmen återfinns på källarplan.
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Vy från Söder,
Stenbäcksvägen.

Vy från väster,
Egnahemsvägen.
Byggnadens terrasser
och taklutning innebär att
byggnadens volym bryts ner
och på så vis är anpassad till
den lägre villabebyggelsen i
området.

Till vänster: Vy från Norr,
Hammarvägen.
Byggnadshöjden är högst mot
Hammarvägen, där det redan
idag finns byggnader i en
större skala.
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Vy från öster, Stenbäcksvägen.

Vy från öster, Stenbäcksvägen.
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Förslagen bebyggelse, planförslag 2- gruppboende

NYA BRUKSBORG - NORRAHAMMAR - ALT B

Detaljplanen medger användningen B (bostäder), vilket innebär att det i
planhandlingarna behöver redovisas att det är möjligt att uppföra gruppbostäder
som uppfyller riktvärden för utombuller enligt förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt BBR 3.227 får högst tolv enskilda
bostäder dela på ett kök om det inte rör sig om bostäder med särskild service för
vuxna eller människor som av fysiska eller psykiska skäl behöver stöd. Således
redovisas även ett alternativt planförslag vilket uppfyller BBR:s krav för boende.
Föreslagen byggnadsform och utegårdsmiljö i detta alternativ är identisk med
planförslag 1 - det enda som skiljer förslagen åt är planlösningarna. Till skillnad
från planförslag 1 innehåller planförslag 2 fler kök samt lägenhetsförråd.
Planlösning, våning 1.

PLAN 1
Alternativ lösning med gruppboende

NYA BRUKSBORG - NORRAHAMMAR - ALT B

P16 P135196E/ 20170221 / HF

1

Planlösning, våning 2.

PLAN 2
Alternativ lösning med gruppboende

NYA BRUKSBORG - NORRAHAMMAR - ALT B

P16 P135196E/ 20170221 / HF

2

Planlösning, våning 3.

PLAN 3
Alternativ lösning med gruppboende

P16 P135196E/ 20170221 / HF
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Trafik
Gång- och cykel
Norr om planområdet, utmed Hammarvägen, återfinns en gång- och cykelväg.
Cykelvägen löper från Taberg, via Norrahammar och Hovslätt in till centrala
Jönköping. Egnahemsvägen angränsar till planområdets västra del, som kantas
av en trottoar. Söder om planområdet, utmed Stenbäcksvägen, återfinns varken
gång- eller cykelbana.

Cykelparkering
Cykelparkeringar återfinns i områdets södra samt norra del, i anslutning till
Stenbäcksvägen.

Kollektivtrafik
Ca 20 meter norr om planområdet, utmed Hammarvägen, återfinns goda
kollektivtrafikförbindelser med buss, tätortslinje 27 mot Torsvik/Månsarp
via Taberg och Mariebo/ Hedenstorp industriområde/Jönköping flygplats
via Jönköpings centrum samt tätortslinje 28 mot Torsvik och Ljungarum
via Hovslätt/Jönköpings centrum. En tågstation är lokaliserad i centrala
Norrahammar.

Bil
Hammarvägen, belägen strax norr om planområdet, är en huvudled som löper
genom Norrahammar. Vägen trafikeras av ca 5800 fordon per årsmedeldygn,
varav ca 7% utgör tung trafik. Från Hammarvägen är det möjligt att via
Egnahemsvägen nå infarten till planområdet vid Stenbäcksvägen.

Bilparkering
Tio bilparkeringar, varav en handikapparkering, återfinns i planområdets östra
del.

Tillgänglighet
Byggnader och utemiljö rekommenderas att ha en utformning som bidrar till
att gällande normer för tillgänglighet uppfylls. För vägledning se Bättre för
alla - Basutformning för bostäder i nyproduktion (Jönköpings kommun, 2011).
Handikappsparkering ska anordnas inom 25 meter från entré.

Teknisk försörjning
VA
Fastigheten är ansluten till VA-ledningar i Stenbäckvägen.

Dagvatten
Geosigma har gjort en dagvattenutredning på uppdrag av Tekniska kontoret.
Planområdet utgör cirka 0,2 hektar och är beläget i en dalgång cirka 220 meter
öster om Tabergån mellan Hammarvägen och Stenbacksvägen. Planområdet
lutar mot norr och fastigheten domineras i väster av en grusplan, vilken idag
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används som parkeringsplats.
I utredningen beskrivs att jordarterna i planområdet främst består av
isälvsmaterial i form av sand i öster och fyllning med underliggande lager
av isälvsmaterial i form av sand i väster. Det dagvatten som i nuläget inte
infiltrerar rinner sannolikt främst till dagvattennätet nordost om planområdet
och slutligen ut i Tabergån, vilken i sin tur mynnar i Munksjön och vidare till
Vättern. Enligt vattenskyddsområdesföreskrifterna för Vättern kan dagvatten
utgöra en risk och enligt Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering ska
dagvattnets roll som bärare av miljöstörande ämnen begränsas. Vattendirektivet
säger att ”inga vatten får försämras”, vilket i vägledande domslut har tolkats
som att inga förändringar får göras som leder till att en kvalitetsfaktor för en
vattenförekomst nedklassas eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna inte
uppnås.
Utredningen redovisar att förändring av markanvändning inom planområdet
enligt föreslagen planskiss medför ökade dagvattenflöden med cirka 53 % för ett
dimensionerande 30-årsregn. För att skapa en fungerande dagvattenhantering
med en minskad belastning både på befintligt dagvattensystem och på
recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, föreslås i utredningen
följande åtgärder:
- Dagvatten från planområdets takytor och asfaltsytor leds i största möjliga
mån till makadammagasin i områdets lågpunkt. Delar av vattnet från takytorna
leds till diken fyllda med singel för naturlig infiltration vilket kommer sänka
utjämningsvolymen från 19 m3 till 10 m3.
- Ett makadammagasin med en total volym på 34 m3, antaget 30 % porvolym
fördröjer och renar merparten av planområdets dagvatten, som efter fördröjning
och rening avleds till befintliga dagvattenledningar i utanför planområdet.
- På platsen för makadammagasinet grävs all gammal fyllnadsmassa bort för att
ersättas av grov makadam.
- Uppgrävda fyllnadsmassor provtas med avseende på relevanta föroreningar
och skickas vid behov till godkänd mottagare av förorenade massor.
- Makadammagasinets topp placeras 70-120 centimeter under markytan.
- Om marken är förorenad kan makadammagasinet behöva utformas med
tätskikt i botten för att inte riskera att dagvatten tränger ner i grundvattnet och
för med sig eventuella föroreningar.
I utredningen beskrivs även att ett anläggande av grönt tak på den planerade
nya byggnaden kan övervägas som ett annat alternativ, vilket skulle fördröja
dagvattenavrinningen och minska halten föroreningar. Detta är inte vidare
utrett utan kan ses som ett ytterligare förslag.
För ytterligare information hänvisas till bilagan för dagvattenutredningen.

Uppvärmning
Bebyggelsen kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar i Stenbäcksvägen.
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El
Bebyggelsen kan anslutas till befintliga elledningar i Stenbäcksvägen. Enligt
uppgift från Jönköpings energi så finns befintliga elkablar på Norrahammar
43:1 som behöver flyttas.

Avfall
Avfallshantering ska ske inom fastigheten. Gemensamma utrymmen och
anordningar för avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade samt
utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls.
Kommunen rekommenderar att tillgång till samtliga åtta fraktioner finns inom
fastigheten, både med tanke på miljön och för att det bidrar till en lägre kostnad
för fastighetsägaren. De åtta fraktionerna är; matavfall, sorterat brännbart
avfall, returpapper (tidningar m.m.), pappersförpackningar, plastförpackningar,
metallförpackningar, färgat glas och ofärgat glas. Utöver detta är det fördelaktigt
om fastighetsägaren möjliggör för insamling av elektronik och batterier.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd
Insatstid
Insatstiden till området ligger inom intervallet 1-10 minuter.
Tillgänglighet
Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens fordon och
utformas enligt BBR 5:72. Framkomlighet till byggnader ska planeras så
att avståndet mellan dörrar i fasad och potentiella uppställningsplatser för
räddningstjänstens fordon understiger 50 meter. Detta för att räddningstjänsten
ska kunna göra en effektiv räddningsinsats. Det förutsätts att varje dörr i fasad
är en angreppspunkt.
Brandvatten
Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.

13

UU
UU

186700

b

15 4

UU

Plankarta och planbestämmelser
UU

UU

15 4

4
15

UU

SV

UU

&

UU
UU

G

G

155

6398000

UU
G G G

G G G

G

G

G

G

&G

UU

UU

UU

UU

UU

UU

G

GG

G

G

&

UU

UU

UU

UU

UU

G

UU

UU

UU

UU

UU

155

UU

G

UU

G

&

G

Hamm

en

arväg

43:2

Ø

l

U
UU
15
7

UU

15 7

15
8

15
9

16

q

15 8

q
q
q

16
1

Ø

15
6

(
(
(

q

16
2

q
q

q
163

q
q
q

:

16
4

16 1

28:56

Y

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

16 0

1

q

1
16

q 64

q
q
q
q
q
q
15 7
15
9

q

16 0

q

q

q

q

15
7

q

q

q

q

q

q

q

q

q
16
1

40 Meter

14

q

Grundkartans riktighet bestyrkes
Jönköping den 23 januari 2018
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Grundkarta över del av Jönköping i Jönköpings kommun
Fastighetsindelning: Januari 2018
Markkomplettering: Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Byggnadernas begränsningslinjer utgöres av fasadlinjer eller takkonturer

.................................................................
Ingvar Röjder
Kartavdelningen, Stadsbyggnadskontoret
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Användning av mark och vatten
Kvartersmark

D

B

C

Vård
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av vårdverksamhet.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 5 § punkt 3 PBL. Bestämmelsen
kombineras i denna plan med B (bostäder) och C (centrum).

Bostäder
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av gruppbostäder.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 5 § punkt 3 PBL. Bestämmelsen
kombineras i denna plan med C (centrum) och D (vård). Detta för att skapa en
flexibel plan som möjliggör funktionsblandning.

Centrumverksamhet
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av centrumverksamhet.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 5 § punkt 3 PBL. Bestämmelsen
kombineras i denna plan med B (bostäder) och D (vård).

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark
Omfattning
Marken får endast förses med komplementbyggnad
Syftet med bestämmelsen är att endast tillåta komplementbebyggelse i den södra
delen av fastigheten. PBL 4 kap. 11 §1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa förgårdsmark i norr, öster och väster
för bebyggelsen inom användningsområdet DBC. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

p1

Byggnad ska placeras med långsidan mot förgårdsmark i norr
Syftet med bestämmelsen reglera placeringen av tillkommande bebyggelse. PBL
4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Utformning

f1

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida
Bestämmelsen anger att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska
orienteras mot en ljuddämpad sida. PBL 4 kap 16 § 1 p.
Högsta nockhöjd över angivet nollplan
Syftet med bestämmelsen är att reglera högsta nockhöjd över angivet nollplan
för tillkommande bebyggelse. PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

—
)

Högsta byggnadshöjd i meter
Syftet med bestämmelsen är att reglera högsta byggnadshöjd i meter för
tillkommande bebyggelse. PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

3

v1

Lägenhetsfördelning
Bestämmelsen anger att enkelsidiga lägenheter mot förgårdsmark i norr ska
vara mindre än 35 m2. (PBL 4 ka p 11 § 3), PBL 4 ka p. 11 § 1 st 3 p.

Utfart
(

l

Ø

l

Ø

(

Körbar förbindelse får inte anordnas
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att inga utfarter förläggs i den västra
delen av planområdet, detta ur trafiksäkerhetsaspekt. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Administrativa bestämmelser
u1

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Syftet är att reservera mark till underjodiska ledningar. Bestämmelsen har stöd
i 4 kap 21 § PBL.

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Planens genomförandetid är 5 år. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL.

Villkor för startbesked
Syftet med planebestämmelsen är att säkerställa att marken saneras innan
startbesked ges för väsentligt ändrad användning. Startbesked för rivningslov
och marklov får ges innan sanering. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 14§ 1
st 4 p. PBL
Ändrad lovplikt
Syftet med planbestämmelsen säkerställa att skyddsvärda träd på fastigheten
inte fälls utan att marklov givits. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 15§ 1 st
3 p. PBL
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Det bedöms inte att genomförandet av planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning finns som
bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord:
detaljplan Norrahammar 43:1.

Alternativ och andra ställningstaganden
Bebyggelse i området
Planområdet är lokaliserat i ett mångfacetterat område. Strax söder om
planområdet återfinns ett hem för vård och boende, en frisörsalong, en
restaurang och olika typer av samlingslokaler - de flesta uppförda i två våningar
med inredd vind. I sydöst och öst dominerar enbostadshus uppförda i två
våningar. I norr återfinns en kontorsbyggnad i två våningar med inredd vind
och strax väster om Hammarvägen återfinns ett ställverk.
Alternativ utformning
Under planprocessen har olika utformningsförslag diskuterats och förändringar
har således skett gällande exempelvis byggnadskroppens placering, planlösning,
fasadutformning och gårdsmiljö under arbetets gång. Stor vikt har lagts vid
byggnadskroppens form och placering, detta för att åstadkomma en innergård
som avskärmas från det trafikbuller som Hammarvägen genererar. Beträffande
byggnadshöjd har närliggande bebyggelsehöjder studerats, vilket resulterat i att
högsta tillåtna nockhöjd enligt plankartan är +169 m.ö.h. I planförslaget föreslås
en byggnad med en byggnadshöjd som trappas ned mot Stenbäcksvägen, vilket
innebär att byggnadens volym bryts ner och på så vis är anpassad till den lägre
villabebyggelsen i området. Byggnadens exakta utformning fastställs dock i
bygglovsskedet.

Hälsa och säkerhet
Omgivningspåverkan
En exploatering av fastigheten Norrahammar 43:1 kan innebära att närliggande
bebyggelse tillfälligt påverkas under byggnationen på grund av ökade
fordonsrörelser och buller. Efter byggnationen förväntas en viss ökning av
fordonsrörelser till och från fastigheten, dock påverkar detta främst fastigheten
Norrahammar 38:2 där ett behandlingshem är lokaliserat samt fastigheten
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Norrahammar 28:102 som inrymmer en verksamhetslokal. En skuggstudie har
genomförts för åskådliggöra hur den tilltänkta bebyggelsen skuggar intilliggande
fastigheter. De tidpunkter som valts ut för skuggstudien är vårdagjämning 20
mars, midsommarsolstånd den 21 juni, höstdagjämning den 22 september
samt vintersolstånd den 21 december. Av skuggstudien går att utläsa att
fastigheten Norrahammar 43:2 skuggas i söder kl. 12 vid vårdagjämning och
att Norrahammar 38:3 skuggas i en begränsad del i norr vid vårdagjämning
kl. 16. Vid midsommarsolstånd kl. 13 skuggas en liten del av Norrahammar
43:2 i söder, precis vid fastighetsgräns och vid midsommarsolstånd kl. 17
skuggas en begränsad del av den nordvästra delen av Norrahammar 38:3. Vid
höstdagjämning kl.13 skuggas den sydvästra delen av Norrahammar 43:2 och
kl. 16 skuggas större delen av fastighetens bostadsgård. Sammanfattningsvis
skuggas således grannfastigheterna i begränsad omfattning. För ytterligare
information och skuggbilder hänvisas till bilagan Skuggstudie.

FN:s Barnkonvention
Frågeställningar som berör barn och barnets bästa är ständigt närvarande under
planeringsarbetet då de är förutsättningar för god stads- och samhällsutbyggnad.
Implementeringen av begrepp som tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och
säkerhet i samband med projekt är något som bör diskuteras med byggherrar,
fastighetsägare och de som driver verksamhet under själva planprocessen.
Begreppen bör vara vägledande i utformningen av planen. De barn och ungdomar
som bor i Norrahammar bedöms inte påverkas på ett negativt sätt då det inte
är någon grönyta eller vistelseyta för barn och ungdomar som försvinner och
inte heller några kommunikationsvägar runtomkring området som förändras
eller försämras. Detaljplanen innefattar enbart fastigheten Norrahammar 43:1,
vilket innebär att barns framkomlighet via cykel och gång utmed Hammarvägen
och Stenbäcksvägen inte kommer att förändras eller försämras. Det faktum
att byggrätten begränsas av prickmark respektive korsmark innebär att den
tilltänkta vårdbyggnaden dessutom placeras en bit in på fastigheten. Förslaget
innebär en mycket begränsad ökning av fordonsrörelser i området, vilket
därmed inte bedöms påverka barnens rörelsefrihet eller möjlighet till rekreation
i närområdet.

Mål för hållbar utveckling
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella miljömålen
och i kommunens lokala Agenda 21-dokument.

Miljömål ”begränsad klimatpåverkan”
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås.”
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Miljömålet ”begränsad klimatpåverkan” handlar om att minska utsläppen av
växthusgaser, bland annat genom minskad förbränning av fossila bränslen inom
transportsektorn. Förutsättningarna att ta sig till och från det aktuella
planområdet med kollektivtrafik kan ses som mycket goda. Planområdets
lokalisering gör det dessutom möjligt att gå och cykla exempelvis till skola och
kommersiell service.

Miljömål Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.”
Planområdet är lokaliserat inom gång- och cykelavstånd till offentlig och kommersiell service och det är möjligt att gå, cykla eller resa kollektivt. Således
skapas goda förutsättningar för ett hållbart resande och och en försämrad luftkvalitet ses inte som en följd av ett genomförande av planförslaget.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.”
I planförslaget föreslås en exploatering som innebär det sker ett tillägg till nuvarande bebyggelsestruktur och därmed en förtätning av samhället Norrahammar
som helhet. De boende i området kommer ha möjlighet att resa kollektivt, vilket
bidrar till ett hållbart resande. Planförslaget föreslår varierande användningar,
t.ex bostäder, kontor och skola. På så vis skapas en bättre hushållning med
markresurserna genom en högre bebyggelsetäthet och mångfacetterad användning.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Digital översiktsplan 2016
I Digital översiktsplan 2016 är planområdet är utpekat som ett förtätnings-/
omvandlingsområde. Förtätningsområden är obebyggda mindre markytor som
kan tas i anspråk för bebyggelse. Områdena ska ligga inom eller intill befintliga
strukturer, som till exempel gator, kollektivtrafiklinjer, gång- och cykelbanor
eller vatten- och avloppsledningar. Den nya bebyggelsen kan innehålla
bostäder, service eller verksamheter som inte är störande för närliggande
bostäder. Omvandlingsområden är ytor inom tätorternas gränser som redan
är ianspråktagna för bebyggelse, verksamheter, eller annan användning och där
marken föreslås användas i andra syften. Både förtätning och omvandling kan
åstadkommas genom kompletterande byggnation inom lågutnyttjade ytor eller
genom till- och påbyggnad.

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för järnväg, vilket inbegriper ett större
utpekat område. Intentionerna med planförslaget bedöms dock inte förhindra
en utbyggnad av järnvägsnätet i framtiden.
Planområdet ligger även inom riskintresse för totalförsvar - influensområde
luftrum. Försvarsintresset ska ges företräde om ett område är av riksintresse
för flera oförenliga ändamål, om området eller del av detta behövs för en
anläggning för totalförsvaret. Alla plan-, lovärenden och vindkraftsprövningar
som rör höga objekt, högre än 20 meter, utanför sammanhållen bebyggelse
och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse (tätort) ska remitteras
till Försvarsmakten. Emellertid tillåter inte detaljplanen byggnadshöjder som
överskrider ovannämnda höjdmått.

Grönstrukturplan
I Norrahammar utgör Tabergsån med biflödet Lillån, tillsammans med
omgivande skogspartier, ett långt och betydelsefullt grönt stråk med höga
naturvärden och värden för friluftsliv och rekreation. Tabergsån rinner genom
Tabergsådalens samhällen Taberg, Norrahammar och Hovslätt, in i centrala
Jönköping och slutligen ut i Munksjön och Vättern.
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Detaljplaner
Nuvarande detaljplan för området är 06-NHK-65, vilken anger område för
småindustriändamål för planområdet. Tillåten byggnadshöjd är fem meter.
Detaljplanen anger prickmark utmed södra och västra fastighetsgränsen.
Planområdet
markerat i rött.

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Norrahammar 43:1 är inte utpekat i KBFP 2016-2020.

Ålborgåtaganden
Jönköpings kommun skrev i oktober 2007 under Ålborg-åtagandena och tar
därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling. Det aktuella
planförslaget går i linje med åtagandet ur avseendet att bebyggelseutvecklingen
sker på redan ianspråkstagen mark och med närhet till service. Förslaget ger
även förutsättningar för användande av hållbara transportsätt såsom cykel
och kollektivtrafik. Huruvida exploateringen av Norrahammar 43:1 uppfyller
kraven för god arkitektur och byggnadsteknik bör beaktas vid bygglov.

Program för hållbar utveckling – miljö
Program för hållbar utveckling - miljö från 2013 behandlar framtidens Jönköping
2014-2020. Programmet framhåller vikten av att främja hållbara transporter,
samt att förtätning av staden ska prioriteras framför ianspråktagande av
jungfrulig mark. Planförslaget går i linje med programmet då den tilltänkta
exploateringen sker inom ett område med ianspråkstagen mark. Planområdet
ligger även nära kollektivtrafikstråk och offentlig samt kommersiell service
vilket ger goda förutsättningar för att invånare väljer hållbara transportsätt.
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Bebyggelse
Bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt.

Mark och vegetation
Biotopskydd - Lindallé
I planområdets södra del, utmed Stenbäcksvägen, står sju lindar i en enkelsidig
allé. Stammarnas tjocklek varierar mellan cirka 120 och 205 cm i omkrets och
träden har troligen planterats vid olika tillfällen. Träden bidrar med skugga åt
den intilliggande parkeringsplatsen och de friska men knotiga stammarna med
få stamskott är estetiskt tilltalande. Fristående ädellövträd som tillåts att åldras
är av stort biologiskt värde, bl.a. för lavfloran, och utgör ofta en bristvara i
landskapet. Lindarna är även betydelsefulla för insekter som lever av nektar
och pollen.
Definitionen av en biotopskyddad allé är följande: lövträd planterade i enkel
eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare
har utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Lindallén i planområdet
omfattas således av biotopskydd enligt 7 kap Miljöbalken då allén består av fler
än fem träd och dessutom är lokaliserad utmed en väg.
En ansökan om ett upphävande av biotopskydd har skickats in till Länsstyrelsen.
I ansökan föreslås att en av lindarna (den tredje från väster) tas bort för att
möjliggöra infart till planområdet från Stenbäcksvägen, detta då en utfart mot
Hammarvägen inte anses vara lämplig på grund av hög trafikintensitet och
då en cykelväg är lokaliserad utmed Hammarvägen och angränsar direkt till
planområdet. Som kompensationsåtgärd föreslås plantering av ett nytt träd i
den östra delen av fastigheten.

Geotekniska förhållanden
Sigma Civil har på uppdrag av Tekniska kontoret gjort en geoteknisk undersökning
på fastigheten. Förutsättningarna för grundläggningsrekommendationer baseras
på föreslagen utbyggnad med huskonstruktion om maximalt tre våningar i
byggnadshöjd samt källare. För större laster alternativt högre byggnadshöjder
rekommenderas en omvärdering av eventuellt behov av förstärkt grundläggning.
I utredningen beskrivs att undersökningsområdet, enligt jordarts- och
jorddjupskartan, huvudsakligen består av Isälvssediment med ett jorddjup
om ca 20-30 meter. Enligt utredningens utförda undersökningar består
jordlagerprofilen inom området av mullhaltigt fyllnadsmaterial ovan sand.
I utredningen beskrivs att grundläggning föreslås utföras med styv platta på
mark. All organisk samt tjälfarlig jord skall schaktas bort ner till tjälfarligt
djup innan grundläggning utföres. Grundläggningen skall ske på icke
tjälfarligt material och schaktbotten ska packas så att bärigheten och den
dimensionerande bärförmågan uppfylls. Det rekommenderas att gjuta grunden
i etapper och arbetet bör inledas med urschaktning och gjutning av källarplatta
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med tillhörande väggar för att sedan gjuta resterande platta. Källarväggarna
bör vara dimensionerade för att klara det jordtryck som kommer uppstå mellan
de två etapperna.
Eftersom marken i området är plan och jordegenskaperna gynnsamma
bedöms totalstabiliteten för planerad anläggning inom aktuellt område vara
tillfredställande. Förutsättningarna anses som goda inom området och inga
större sättningar beräknas uppstå. Vid höga toleranskrav på differenssättningar
mellan blivande grundläggningsplattor rekommenderas sammanfogande till en
gemensam och styv konstruktion.
För ytterligare information hänvisas till bilagan för den geotekniska utredningen.

Markföroreningar
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Tekniska kontoret utfört en
översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Norrahammar
43:1. Uppdraget har samordnats med geoteknisk undersökning som utförs av
Sigma Civil AB.
Syftet med uppdraget är få en uppfattning om eventuell förekomst av
föroreningar i marken inkl. grundvattnet inför planerad nybyggnation av
byggnad för vård och boende. Idag består fastigheten av en grusplan vilken
används som parkeringsplats. Norr om undersökningsområdet återfinns f.d.
verkstadsindustri - Norrahammars bruk. Bruket är nedlagt och området har
inventerats enligt MIFO och klassats till riskklass 1.
Att jordarten mestadels består av sand underlättar för föroreningar att spridas.
Av de PAH-föreningar som hittades dominerade PAH-H som generellt är mer
fettlösliga, persistenta och partikelbundna. Med bakgrund i att PAH-halterna
översteg KM-värdet i samtliga punkter utom i en, bör en sanering genomföras
där det översta jordlagret (0-0,5 meter) avlägsnas och transporteras till
godkänd mottagningsanläggning. Saneringen gäller i första hand grusplanen
inom fastigheten 43:1, men även den norra delen av bostadsfastigheten 28:1 där
förorening över riktvärdet påträffats. Alternativt att platsspecifika riktvärden
upprättas i syfte att ytterligare avgränsa föroreningsbilden, vilket kan medföra
en mindre eller utebliven sanering.
Sammanfattningsvis har det inte påträffats särskilt anmärkningsvärda
föroreningshalter i grundvattnet. Den misstänkta oljeföroreningen i de
djupa grundvattenrören har inte kunnat bekräftas i laboratorieanalys av
grundvattenprov från ytligare rör i närheten.
Eventuellt finns oljeparametrar i de djupa rören men sannolikheten att den ska
komma i kontakt med människor bedöms som liten. Dock rekommenderas
kompletterande provtagning av grundvatten och analys av oljeparametrar i de
djupa rören för att kunna utesluta risker. Inga spår av trikloretylen återfanns i
grundvattnet.
På grund av ett överskridande av riktvärdet för känslig markanvändning i ett
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flertal punkter har en beräkning av platspecifika värden gjorts av Vatten och
Samhällsteknik AB på uppdrag av Tekniska kontoret. Syftet med beräkningen var
att avgränsa påträffad förorening av PAH i det översta fyllnadsmaterialskiktet.
I beräkningen framkommer att föroreningen har ett samband med
fyllnadsmaterialet inom den grusade plana ytan närmast Hammarvägen inom
fastigheten 43:1. En sammanfattande rekommendation är att fyllnadsmassor
ner till 0,5 meter under markytan inom den grusade parkeringen schaktas
bort och ersätts med rena jordmassor. En administrativ bestämmelse gällande
sanering av markföroreningar återfinns i plankartan.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium
sönderfaller. Radon är skadligt för människors hälsa och kan endast upptäckas
genom radonmätningar. Radonsäkert byggnadssätt ska utföras, exempelvis
genom att lägga slangar under grundplattan vilka vid behov kan kopplas till en
fläktanordning som ventilerar bort radonhaltig luft.

Trafik
Gång- och cykel
Norr om planområdet, utmed Hammarvägen, återfinns en gång- och cykelväg.
Egnahemsvägen angränsar till planområdets västra del, som kantas av en
trottoar. Söder om planområdet, utmed Stenbäcksvägen, återfinns varken gångeller cykelbana.

Kollektivtrafik
Ca 20 meter norr om planområdet, utmed Hammarvägen, återfinns goda
kollektivtrafikförbindelser med buss, tätortslinje 27 mot Torsvik/Månsarp
via Taberg och Mariebo/ Hedenstorp industriområde/Jönköping flygplats
via Jönköpings centrum samt tätortslinje 28 mot Torsvik och Ljungarum via
Hovslätt/Jönköpings centrum.

Bil
Bilfordon ansluter huvudsakligen till planområdet från Hammarvägen, vilken
är den största genomfartsvägen genom samhället.

Parkering
Fastigheten, som idag är obebyggd, används idag huvudsakligen till bilparkering.

24

Trafikbuller
För denna detaljplan gäller riktvärden för utombuller enligt förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som regeringen fattade beslut
om den 1 juli 2015. Förordningen behandlar bestämmelser om riktvärden för
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader samt
beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Trafikbullerutredning
En trafikbullerutredning, daterad 2016-12-21, har gjorts av Norconsult.
Planområdet utsätts för buller från trafik på Hammarvägen, Egnahemsvägen
samt Stenbäcksvägen. Det finns även ett ställverk i närheten som ger ett
bullerbidrag till fastigheten. Av beräkningsresultaten framgår att ekvivalent
ljudnivå 55 dBA överskrids vid större delen av fasad mot norr, samt mindre del
av fasad mot väster. Den mest utsatta delen av byggnaden innehåller dock inte
några bostadsrum. Ekvivalent ljudnivå 60 dBA överskrids inte vid någon del av
byggnaden.
I utredningen föreslås en bullerskärm som syftar till att skapa lägre ljudnivåer
på innergården. Med denna skärm innehålls riktvärdet för ekvivalent ljudnivå
på uteplats, LpAeq≤ 50 dB på planerade uteplatser söder om huvudbyggnaden.
Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats LPAFmax≤ 70 dBA överskrids på
en mindre del på en av de planerade uteplatserna. Då bostäderna är mindre än
35 m2 tillåts 60 dBA utanför fasad.
Om skärmen inte uppförs kommer, enligt utredningen, ytan där maximal
ljudnivå överskrids öka något och även den ekvivalenta ljudnivå kommer att
överskrida riktvärdet på del av uteplats. Det framgår därmed av utredningen
att en bullerskärm avsevärt förbättrar ljudnivån på innergården och därmed är
viktig att uppföra för att få en god ljudmiljö på innergården.
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Norconsult har gjort en mätning av ljud från ställverket, beläget nära
planområdet, strax utanför ställverkets inhägnad. Utifrån denna mätning har
ljudnivå från ställverket vid det planerade boendet beräknats. Mätningen
påverkades av trafikbuller men en utvärdering har gjorts för att kunna bedöma
bidrag enbart från ställverk. Utredningen redovisar att ljudet, som är tonalt till
sin karaktär, beräknas till LpAeq≤ 30 dBA tomtgräns. Då ljudet är tonalt (rena
toner vid 100 och 200 Hz) gäller att de riktvärden som anges i tabell Boverkets
vägledning om industri/verksamhetsbuller skall skärpas med 5 dB. För zon A,
där bostäder kan accepteras, blir därmed riktvärdet LpAeq≤40 dBA för kvällsoch nattperiod.
Ljudisolering, fasad
I utredningen beskrivs att översiktlig kontroll har gjorts av behovet av
ljudisolering hos fönster. Kraven gäller även för den alternativa planlösningen,
planförslag 2, som gäller bostadsbebyggelse. Utöver ljudnivån utomhus
påverkas behovet av ljudisolering hos fönster av fasadens ljudisolering, storlek
hos fönster, förekomst/typ av friskluftsventil samt rumstyp och rumsstorlek. I
fortsatt projektering görs en avstämning av fasadens behov av ljudisolering då
konstruktioner, fönsterstorlekar etc. är slutligt bestämt.
För ytterligare information hänvisas till bilagan för bullerutredningen.
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Ljudkrav för fönster.

Nya Bruksborg Nybyggnad HVB-hem i Norrahammar, Jönköping, BILAGA 6 - Ljudkrav fönster

Service
Offentlig service
I Norrahammar finns tre grundskolor; Flahultsskolan, Brodalsskolan och
Slättenskolan. Det återfinns sex förskolor varav en är en öppen förskola. Norr
om planområdet återfinns en vårdcentral och ett äldreboende.

Kommersiell service
I Norrahammar återfinns kommersiell service såsom matvaruhandel, apotek,
restauranger och frisörsalonger.
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Genomförande av
detaljplanen
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den
vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med standardförfarande. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2016
april

		

STBN- planuppdrag

2017
20 april			
STBN - beslut om plansamråd
maj-juni		Samråd
december		
STBN - beslut om granskning
2018
februari-mars
april 			
maj 			

Granskning
STBN - beslut om antagande/godkännande
Laga kraft (om inte planen överklagas)

Avtal
Byggnationen inom tomtmarken kommer att ske i kommunens regi och några
särskilda avtal behöver inte tecknas förutom servitutsavtal för ledningar.

Ekonomiska frågor
Ansvaret för dem kommande byggnation av bostäder har kommunen
(tekniska kontorets fastighetsavdelning) och finansieringen sker via
särskilda anslag som finns i kommunens verksamhets- och investeringsplan.
Köpeskilling för marken debiteras internt från tekniska kontorets mark- och
exploateringsavdelning till tekniska kontorets fastighetsavdelning. Mark och
exploatering ansöker om och betalar den fastighetsbildning som behövs för
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tomten.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet ligger i sin helhet inom Norrahammar 43:1. Detaljplanen medför
inte något behov av förändringar i fastighetsindelningen.

U-område
I detaljplanens nordvästra del finns det utlagt ett så kallat u-område för att
reservera utrymme för allmänna ledningar. Rätten till ledningarna kan
säkerställas genom ledningsrätt eller avtalsservitut.

Rättigheter
Det finns idag inga befintliga servitut eller andra rättigheter som berörs av
detaljplanen.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Något behov av att fastställa fastighetsindelningsbestämmelser för planens
genomförande anses inte föreligga. Om ett sådant behov uppstår kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet / Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Norrahammar 43:1

Ingen lantmäteriförrättning är nödvändig
för planens genomförande.

Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och
information.

Stadsbyggnadskontoret
Anette Granstedt, Lantmäteriavdelningen.
Mats Ruderfors, Utveckling och trafik.
Robert Nykvist, Översiktlig planering.
Josef El Masry, Bygglovavdelningen.

Tekniska kontoret
Lise-Lotte Johansson, Mark- och exploatering
Linda Bylefors, Mark- och exploatering.
Fredrik Svärd, Mark- och exploatering.
Anders Larsson, VA och avlopp/avfall.
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Claudia Adetun, Fastighetsavdelningen

Socialtjänsten
Cecilia Landerholm, Bostads- och lokalförsörjning, Samordnare och enhet

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Annica Magnusson, Miljö- och hälsoskyddskontoret

Liselott Johansson 			
Klara Alexanderson
Planchef				Planarkitekt
036-10 57 78				
036-10 27 03
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