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Planbesked
Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas,
upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Detsamma gäller
om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.
I begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta ska bifogas som
visar vilket område som berörs. Ansökan som gäller byggnadsverk ska även
innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det
kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter
eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller
sammanbyggda.
Beslut om planbesked ska lämnas av stadsbyggnadsnämnden inom fyra månader
från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret.
Vid positivt besked redovisas när planarbetet bedöms vara klart. Ett positivt
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att
antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Vid negativt
planbesked redovisas skälen för detta.
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte möjligt
att överklaga.

Innehåll
Ansökan
Avsnittet ansökan innehåller enbart material som den sökande har lämnat och
bifogat i sin ansökan. Det är detta material som beskrivs och bedöms i avsnitten
Förutsättningar och Slutsats.

Förutsättningar
Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ansökans förutsättningar utifrån
tidigare beslut, kommunala policys och platsspecifika egenskaper.

Slutsats
Stadbyggnadskontorets argument och motivering av förslag till beslut. Här kan
det även finnas riktlinjer och material inför ett eventuellt detaljplanearbete.

Förslag till beslut, process och tidplan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i stadsbyggnadsnämnden. Vid förslag
till positivt beslut finns även en bedömning av när detaljplanearbetet är klart.
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Ansökan
Fastighetsbeteckning
Fastighet
Örserum 3:11
Åsa 1:44
Örserum 3:10

Fastighetsägare
Hans Hugander AB
Karl Erik Egon Sundell
Karl Oskar Tonny Sundell
Anders Backman

Sökande
Företag
Thermobyggen i Gränna AB

Ansökan avser
Huvudsakligt syfte
Byggrätt för 2 flerbostadshus enl. bifogade skisser

Beskrivning
2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus

Bilagor
Karta
Illustrationer
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Bilaga: Karta
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Bilaga: Illustrationer
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Bilaga: Illustrationer
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Förutsättningar
Översikt

ÖRSERUM

Tran
åsvä
gen

Ören
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Ansökt område

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan 2002
Översiktsplan 2002 visar områden som är betydelsefulla för det rörliga
friluftslivet. Ören-Bunn är ett större område klassat som övrig betydelsefull
friluftsmark, där det ansökta området ingår. Det är områden som är väl kända
och som har ett så stort värde och attraktion att man gör en speciell utflykt till
området. Flera av dessa kan också vara intressanta som turistmål. Områdena
för övrig betydelsefull friluftsmark är i allmänhet större än närströvområden
och kan därför tåla ett större intrång utan att skadas.

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare
Utbyggnadsstrategin har som målsättning att kommunen ska växa till 150 000
invånare på ett hållbart sätt. Det ansökta området finns inte specifikt utpekat i
utbyggnadsstrategin. Utbyggnadsstrategin anger rekommendationer för hittills
obebyggda markområden som tas i anspråk för en tätortsexpansion.

Rekommendationer nyexploateringsområden
• Mindre nyexploateringsområden ska ha närhet till en befintlig eller planerad
kollektivtrafiklinje.
• Mindre kompletterande bebyggelseområden ska ha god kontakt till befintlig
tätortsbebyggelse och närhet till befintlig kollektivtrafik eller förutsättningar för
en ny eller förlängd kollektivtrafiklinje.
• Det är särskilt viktigt med en hög exploatering på de platser som ligger riktigt
nära en centrumfunktion, en större arbetsplats eller en kollektivtrafiklinje. På
längre avstånd kan exploateringsgraden successivt bli lägre.
• Utbyggnaden ska främja den kompletta bebyggelsemiljön, för att ge
förutsättningar för en god livskvalitet. Det innebär bland annat tillgång till
offentlig och kommersiell service, grönområden och ett väl utvecklat gångoch cykelvägnät. Områdets karaktär och stads/landskapsbild och natur- och
kulturmiljövärden ska tas tillvara.
• Utbyggnadsmöjligheter ska finnas i alla kommundelar och för att tillmötesgå
olika människors behov av olika typer av bostäder. Om tätorten har en brist på
en viss bostadstyp eller upplåtelsefom ska en nybyggnation komplettera med
den sorten.
• I de mindre tätorterna ska det finnas möjlighet till kompletterande bebyggelse
som svarar mot den lokala efterfrågan.

Digital Översiktsplan 2016 (antagen)
Jönköpings kommun har antagit en ny översiktsplan som ännu inte vunnit laga
kraft, vilket innebär att det fortfarande är översiktsplan 2002 som är gällande.
Det ansökta området ingår i landsbygdsszonen.
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Bebyggelse
Kommunens vision är att utvecklingen på landsbygden och tillhörande
tätorter ska gå i en positiv riktning. Bebyggelse i de mindre orterna och i
landsbygdsområden utanför de centrala tätorterna är därför något kommunen
ställer sig bakom
Riktlinjer bebyggelse
• Kommunen är positiv till landsbygdsutveckling och ny bebyggelse på
landsbygden.
• Inom tätortsmark ska bebyggelsen regleras med detaljplan, utanför tätorter
kan i allmänhet förhandsbesked och bygglov beviljas utan föregående
detaljplaneläggning.
• Nya bostäder och anläggningar ska förläggas i anslutning till annan
befintlig bebyggelse och vägnät så att de inte inverkar negativt på de areella
näringarnas bedrivande.
• I de större tätorternas närområden och i andra områden där efterfrågan på
mark är stor ska kommunen slå vakt om de långsiktiga tätortsintressena i
planeringen.
• Bebyggelselokalisering och utformning ska ske med hänsyn till de
speciella förutsättningarna på platsen som till exempel närhet till störande
jordbruksanläggning, djurhållning, landskapsbild och närliggande
bebyggelse, men också till natur- och kulturintressen och övriga allmänna
intressen som redovisas i översiktsplanen. Byggnader som medför betydande
inverkan på omgivningen kan leda till att detaljplan krävs.

Friluftsliv
Det ansökta området är utpekat som Övrigt friluftsområde i Digital
Översiktsplan 2016. Det är ett friluftsområde som ligger på ett större avstånd
från tätortsbebyggelsen och som i allmänhet täcker större markarealer än de
tätortsnära. Det är områden som är väl kända och som har ett så stort värde
och så stor attraktionskraft att de fungerar som särskilda besöksmål för både
kommuninvånare och turister.
Riktlinjer Övrigt friluftsområde
• Vid åtgärder inom området ska hänsyn tas till friluftslivet.
• Inom lågexploaterade områden bör man vara särskilt återhållsam med nya
anläggningar och verksamheter som kan skada upplevelsen av ostördhet.
• Kommunen ska arbeta för en mellankommunal samverkan kring natur- och
friluftsområden som är gemensamma över kommungränser.

Kommunikationer
Det ansökta området angränsar i norr till väg 133, Tranåsvägen, med befintlig
landsbygdslinje. Kollektivtrafiken har så hög turtäthet att den bedöms som
högkvalitativ.
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Riktlinjer Landsbygdslinje
• Kommunen ska arbeta för att kollektivtrafik når alla kommuninvånare på
ett tillfredsställande sätt exempelvis med tåg, färja, regionbuss, tätortsbuss,
stomlinjebuss och/eller närtrafik.
• Kommunen har ambitionen att utveckla noder för omstigningar mellan olika
kollektivtrafikslag.
• Åtgärder ska genomföras i enlighet med kommunens Handlingsprogram för
kollektivtrafik, som behandlar sådant som framkomlighet, linjesträckningar,
turutbud och turtäthet, samt marknadsföring och informationsinsatser.
• Längs välutvecklade kollektivtrafikstråk ska möjligheterna att stärka
resandeunderlaget med ytterligare exploatering för bostäder och
arbetsplatser prioriteras.
• Kommunen ska ha ett tätt samarbete med Jönköpings Länstrafik, som är
huvudman för kollektivtrafiken, för att uppnå en attraktiv kollektivtrafik i
kommunen och regionen.

Program för Jönköpings landsbygder
I Program för Jönköpings landsbygd lyfts de områden där fokus inom kommunen
riktas under kommande år för att skapa en positiv utveckling på landsbygden.
Det ansökta området är en del av landsbygdsområdet Vistabygden.

Detaljplan
Gällande detaljplan för det ansökta området är från år 1945 ”Förslag till
byggnadsplan för Örserumsbrunns samhälle i Gränna socken, Jönköpings län”,
se nästa sida. Området har inte blivit genomfört enligt gällande detaljplan. I
västra delen av det ansökta området medges mark för bostadsändamål i öppet
byggnadssätt om två våningar. I centrala delen av området medges allmän plats,
gata. I östra delen av det ansökta området medges mark för bostadsändamål
i fristående byggnadssätt om 2 våningar. Mark för bostadsändamål som i
detaljplanen angränsar till allmän plats gata är prickmarkerad, dvs mark som
ej får bebyggas.
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Utsnitt från gällande
detaljplan, "Förslag
till byggnadsplan
för Örserumsbrunns
samhälle i Gränna
socken, Jönköpings
län" B450411. Det
ansökta området är
markerat i rött.

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP)
Det ansökta området finns
bostadsförsörjningsprogrammet.

inte

utpekat

i

det

kommunala

Biosfärsområde Östra Vätterbranterna
Ett biosfärsområde är ett område som ingår i Unescoprogrammet Man and
Biosphere Programme och syftar till att förbättra relationen mellan människa och
miljö. Det ansökta området är en del av biosfärsområde Östra Vätterbranterna.
Östra Vätterbranternas vision är att genom en aktiv samverkan skapa en
livskraftig landsbygd, ett hållbart ekosystem och ett attraktivt landskap för
brukare, boende och besökare.

Riksintressen
Ansökan innebär ingen påverkan på något riksintresse.

Övriga förutsättningar
Mark
Ansökt område omfattar ca 0.35 ha och är detaljplanelagt som kvartersmark
enligt beskrivning ovan, under rubrik Detaljplan. Området är dock inte
utbyggt enligt detaljplanen. Enligt Jordbruksverkets blockdatabas var ansökt
område blocklagd som jordbruksmark fram till och med år 2009. Även
att marken inte längre är utpekad som jordbruksmark av Jordbruksverket
används den fortsatt som jordbruksmark genom vallodling.
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Kommentar mark
Ansökt område i centrala Öresrum är detaljplanelagt som kvartermark enligt
gällande detaljplan. Området bedöms inte betraktas som brukningsvärd
jordbruksmark enligt MB 3 kap 4 §.

Återvinningsstation
Det finns en återvinningsstation på det ansökta området idag.
Kommentar återvinningsstation
I ett eventuellt planarbete bör en omlokalisering av återvinningsstationen
utredas.

Buller
Enligt kommunens trafikbullerkartering från år 2011 utsätts norra delen av det
ansökta området, mot Tranåsvägen, för bullervärden mellan 55-65 dBA.
Trafik

Röd: 65-70 dBA
Rosa: 60-65 dBA
Gul: 55-60 dBA
Grön: 50-55 dBA
Ljusgrön: 45-50 dBA

0

2016-10-18

50 m

Skala: 1:1 504

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Kommentar Buller
Med anledning av att ansökan avser bostäder och att kommunens kartering
visar att delar av det ansökta området har trafikbullernivåer från 55 dBA och
uppåt kommer en bullerutredning att krävas i samband med ett eventuellt
planarbete. Bullerutredningen ska visa att riktvärden för förordningen om
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SSF 2015:216) uppfylls.

Omgivningspåverkan
Angränsande fastighet i väster innefattar en verksamhet med ett rökeri.
Öster om ansökt område finns betesmark för kor. Betesmarken har höga
naturvärden då den innehar en varierad gräsmarkflora med bland annat
hedvegetation. Förutom naturvärdena bedöms denna betesmark vara en fin
miljö för rekreation med en västvänd sluttning. Söder om betesmarken finns
en ladugård som används för lagerhållning.
Kommentar Omgivningspåverkan
I ett eventuellt planarbete bör risk av spridning av lukt från angränsade rökeri
12

utredas. Utformningen av planförslaget bör ske så att risk för eventuella
luktstörningar kan minskas. Hänsyn bör tas till omgivningspåverkande
faktorer så som förhärskande vindriktning. En lokalisering av parkering
i norra delen av ansökt område kan fungera som skydd mot eventuella
luktstörningar från rökeriet.
Bete kan komma orsaka störningar för boende inom föreslaget område i
form av flugor, allegener och lukt. Djurhållning öster om föreslaget område
bedöms inte vara lämplig, då området är centralt beläget i Örserums samhälle.
En exploatering av flerbostadshus kan påverka möjligheten att bedriva
djurhållning.
Ett eventuellt detaljplanearbete bör ta hänsyn till att tillräcklig solinstrålning
finns kvar till angränsande mark med höga natur- och rekreationsvärden i
öster efter exploatering.

Fastighetsrättsliga frågor
Örserums vägförening blir berörd av förslaget. Diverse servitut berör området.
Kommentar fastighetsrättsliga frågor
Gemensamhetsanläggningen och de servitut som berör området behöver
utredas i ett eventuellt planarbete.

Slutsats
Stadbyggnadskontoret finner det lämpligt att pröva markanvändning för
bostäder i kommande detaljplanearbete.

Motivering
Efterfrågan på bostäder i kommunen är stor. Kommunens vision är att
utvecklingen av Örserum ska gå i en positiv riktning, ny bebyggelse här är
därför något kommunen ställer sig bakom. Vid nyexploateringsområden
strävar kommunen efter att komplettera befintlig bebyggelse i orten
för att tillmötesgå olika människors behov av olika typer av bostäder.
Det utpekade området är beläget i Örserums centrala tätort och
har god kontakt med befintlig tätortsbebyggelse. Området är även
beläget intill befintlig kollektivtrafiklinje, vilket innebär att ansökan
går i linje med kommunens viljeinriktning gällande ny bebyggelse.
Ansökan strider inte heller mot Översiktsplan 2002, Utbyggnadsstrategi 150
000 invånare eller Översiktsplan 2016 (antagen).
Ansökt område omfattar ca 0,35 ha och är detaljplanelagt som kvartersmark
men används idag som jordbruksmark, genom vallodling. Aktuell mark är
inte klassad som jordbruksmark av Jordbruksverket och betraktas inte som
”brukningsvärd jordbruksmark” enligt MB 3 kap 4 §. Marken bedöms som
lämplig att ta i anspråk för bostadsbebyggelse.
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Förutsättningar för projektet
Utformning av ansökt område måste ske med hänsyn till förutsättningarna
på platsen. Området är del av övrig betydelsefull friluftsmark och gränsar i
öster till betesmark för kor . Denna betesmark bedöms inneha höga naturoch rekreationsvärden. Kommunens ekolog rekommenderar att tillräcklig
solinstrålning till betesmarken, eftermiddag och kväll, bör finnas kvar även efter en
eventuell exploatering. Ett eventuellt detaljplanearbete bör utreda bebyggelsens
lokalisering i förhållande till omgivande natur- och rekreationsvärden.
Det finns idag inga tydliga avståndsangivelser avseende hur nära djurhållning
ny bebyggelse kan tillåtas. Den rättspraxis som finns inom området visar relativt
stor variation. Det bedöms inte, i ett långsiktigt perspektiv, som lämpligt att
bedriva djurhållning i central tätort.
Luktstörningar från befintligt rökeri väster om ansökt område kan påverka
framtida boende. I ett eventuellt framtida planarbete bör förslaget utformas så
att risk för eventuella luktstörningar från rökeriet kan minskas.
Trafikbuller från Tranåsvägen kan påverka området. I ett eventuellt framtida
planarbete behöver skisserna bearbetas och föreslagen parkering omlokaliseras
norrut, för att reducera bullerpåverkan från Tranåsvägen.

Utredningsbehov
Följande utredningar/undersökningar kan behövas i ett eventuellt planarbete:
Trafikbullerutredning
Geoteknisk undersökning, inkl. utredning av risk för ras och skred samt radon
Dagvattenutredning
Eventuell arkeologisk förundersökning
3D modell/Solstudie
Påverkan på friluftsområde
Påverkan på befintliga verksamheter
Omlokalisering av återvinningsstation
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Förslag till process och
tidplan
Stadsbyggnadskontoret föreslår att bevilja ansökan om planbesked och att
detaljplanen genomförs med ett utökat förfarande.

Förslag till tidplan
Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5- 2 år efter det att ett
detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas.
Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom
kommunen samt hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas under 2018.

Stadsbyggnadskontoret

Liselott Johansson				Kajsa Rieden
Planchef					Planarkitekt
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