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PLANBESKRIVNING 

 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000 samt illustration 

 Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor 

 Fastighetsförteckning  

 Granskningsutlåtande 

Bilaga: Behovsbedömning 
  

Planprocessen handläggs med s k "enkelt planförfarande" enligt plan- och 
bygglagen. Enkelt planförfarande kan användas när planen är av begränsad 
betydelse, saknar intresse för den ”bredare” allmänheten, att planen är förenlig 
med gällande översiktsplan samt inte antas medföra betydande påverkan på 
miljön. Vid enkelt planförfarande ersätts granskningsskedet (tidigare utställning) med 
att handlingarna delges den närmaste samrådskretsen för yttrande.  

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön 
avses att förändras eller bevaras. 

Planområdet ligger centralt i Ödeshögs tätort i kvarteret Limhallen mm. Planens syfte 
är bl a att ersätta del av gällande detaljplan från 1953 men en ny detaljplan i samband 
med önskemål om byggande inom området som ej är helt överensstämmande med 
gällande plan. Även detaljplan från 1983 berörs i mindre grad. 

I gällande plan tillåts endast fristående hus till en byggnadsarea av 150 m2 per tomt. 
En tomtindelning gjordes i samband med upprättandet av planen från 1953 som visar 
att området avses indelas i flera villatomter med friliggande hus på respektive tomt. 

I aktuell planläggning medges förutom friliggande bostadshus även flerbostadshus, 
radhus och parhus. Likaså ges möjlighet för flera bostadshus att inrymmas inom 
samma tomt/fastighet. Tomt/fastighet kan i nu upprättad plan på ett flexibelt sätt 
bildas beroende på val av bebyggelsetyp. Planen medger byggnation från 4 st 
villatomter upp till drygt 20 lägenheter i flerbostadshus.  

I nu upprättad plan tillåts i likhet med gällande plan bostadsbebyggelse i två våningar. 

Planerat projekt medför att drygt 20 parkeringsplatser behöver tas bort. 
Parkeringsplatserna ersätts vid s k "Kajlingska tomten" direkt väster om planområdet.  

Ingen särskilt värdefull natur berörs. 
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Exempel på disposition av området och dess huvuddrag redovisas här nedan samt på 
plankartan och i den här planbeskrivningen, under rubriken Bostäder. 

   
Utsnitt från detaljplanen - illustrationer. Exempel på utformningar. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Området berör inte riksintresse enligt Miljöbalken 
kapitel 3 eller Miljöbalken kapitel 4.  

Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen överskrider inte några miljökvalitetsmål.  

Plandata 
Lägesbestämning 
Planområdet ligger i centrala Ödeshög mellan Per Brahevägen och Hemgårdsgatan.  

Areal 
Planområdet är cirka 4300 m² stort.  

Markägarförhållanden 
Berörda fastigheter Limhallen 3, 4 samt Ödeshög 1:92 och 1:112 ägs av kommunen.  

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan för Ödeshögs kommun antogs 2010-10-25 av 
kommunfullmäktige. Ambitionen i översiktsplanen är att om möjligt uppnå en 
förtätning och tillväxt i Ödeshögs mest centrala delar. Likaså att komplettera med bl a 
flerbostadshus, radhus samt marklägenheter för seniorboende. 

Aktuell planläggning är därmed förenlig med gällande översiktsplan. 
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Detaljplaner  

   

Utsnitt av gällande planer från 1953 respektive 1983. Rödstreckad linje aktuellt planområde. 

Två detaljplaner berörs. Se utsnitt av planerna ovan. 

För planområdet gäller i huvudsak detaljplan lagakraftvunnen 1953-08-07 (05-ÖDS-
231) vilken i denna del är planlagd för ”Bostäder", friliggande byggnader i 2 våningar 
till en yta av högst 150 m2 per tomt. En tomtindelning gjordes i samband med 
upprättandet av denna detaljplan från 1953. Se vidare i delen Genomförandefrågor.  

I mindre grad (i väster) berörs detaljplan lagakraftvunnen 1983-09-29 (05-ÖDJ-772) 
vilken i detta avsnitt är planlagd för ”Bostäder", dock med s k "prickmark" (mark som 
inte får bebyggas). En viss justering av Per Brahevägen gjordes då. Allmän platsmark 
ianspråktog del av kvartersmark inom aktuellt planområde i samband med den 
planläggningen. 

Program 
Då planområdet redan är planlagt för bostäder samt att aktuell planering är i linje med 
kommunens översiktsplan, anses att ett särskilt program inte är nödvändigt för aktuell 
ändring av gällande detaljplan.  

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning skall, enligt 6 kap Miljöbalken upprättas om en 
detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
naturresurser. En behovsbedömning har utförts och en checklista har använts för att 
kontrollera om en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för 
planområdet. 

Bedömningen är att en särskild MKB inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan 
inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga Behovsbedömning.  
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Förutsättningar och förändringar 
Mark, miljö 

 

Aktuellt planområde. Mindre lövträd/fruktträd centralt i området. Dunge med vegetation 
skymtar till höger i bild. Befintlig parkeringsplats mitt i bilden. 

Planområdet är obebyggt. En asfalterad parkeringsyta finns i nordväst. Omgivande 
områden är ianspråktagna av befintlig centrumbebyggelse, bostäder, kyrka mm.  

Ingen klassad natur såsom riksintressant natur eller naturvärde enligt 
naturvårdsprogram e dyl finns inom programområdet.  

Några mindre lövträd/fruktträd finns inom planområdets centrala del, liksom en dunge 
med träd/vegetation i öster. Vegetationen utgörs inte av värdefulla träd enligt 
Länsstyrelsens gisdatabas (trädinventering 1997-2008). Befintlig vegetation sparas i 
möjligaste mån. I södra gränsen mot befintliga bostadstomter finns större lövträd.  

Geotekniska förhållanden  

En geoteknisk undersökning har utförts under planprocessen. Rapporten "Översiktlig 
geoteknisk utredning, Kvarteret Limhallen 3 m.fl., Ödeshög, Ödeshögs kommun", 
Grontmij, (datering 2013-02-25) anger bl a följande; Grundläggningsförhållandena 
inom området är goda. Byggnaderna kan grundläggas på naturligt fast jord, på 
packad fyllning på naturlig fast jord, och/eller på packad fyllning på naturligt eller 
avsprängt berg. Grundläggning på avsprängt eller naturligt berg sker på minst 0,3 m 
packad fyllning. Möjligen kan lättare byggnader grundläggas på den lösare jorden 
sedan otjänliga massor schaktats bort och schaktbotten kompletteringspackats.  
 
Undersökningen finns i sin helhet tillgänglig på kommunkontoret. 
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Förorenad mark  

Strax söder om planområdet finns identifierat område som är eller misstänks vara 
förorenat eller där det funnits verksamheter som kan förknippas med föroreningar.  

De verksamheter som förekommit redovisas som "Ytbehandling av metaller" 
(branschklass 3), samt "Bilvårdsanläggning", (branschklass 3). Ingen riskklassning är 
gjord. 

I samband med nämnda geoteknisk undersökning gjordes miljöprovtagning. 
Tillhörande rapport anger; "Analysresultaten visar på att halter för samtliga inlämnade 
jordprover understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM)". Detta innebär att inga åtgärder behöver göras i nuläget. 
Skulle dock föroreningar upptäckas i samband med markarbeten skall arbetet avbrytas 
och marken undersökas. 

Radon  

Boverket rekommenderar en indelning i tre olika riskklasser avseende radonhalter. 
Radonhalterna avser mätningar på en meters djup. Riskklasserna är: 

Lågriskområde: Radonhalten ligger under 10 kBq/m3 på den klart övervägande delen. 
Byggnader uppförda med ”traditionell” byggnadsteknik, dvs utan att vidtaga några 
speciella radonskyddsåtgärder, kommer här inte få högre inomhushalter än 
gränsvärdet på 200 kBq/ m3. 

Normalriskområde: Radonhalterna ligger mellan 10 och 50 kBq/m3. Byggnation på 
denna typ av mark kräver att man tillämpar radonskyddande metoder. Man behöver 
säkerställa en god cirkulation i krypgrunden och att bottenplattan i grunden är tät. 

Högriskområde: Mark där radonhalten överskrider 50 kBq/m3. Radonsäkert byggande 
skall tillämpas. Radonsäkert byggande kan innefatta att huset har liten kontakt med 
marken genom att det byggs på ”plintar”, eller att aktiv ventilation av marken under 
eller i direkt anslutning till bygganden tillämpas. 

Radon, aktuellt planområde 

Planbestämmelse om att byggnader ska uppföras med radonsäkrat byggande har 
införts med anledningen av att området är högriskområde för radon (enligt SGI:s 
undersökning från 1988).  

 

Kultur 

Fornlämningar och kulturmiljö 

En bytomt (ca 450 X 400 m), RAÄ-nummer Ödeshög 215:1, berörs av 
planläggningen. Bytomten är i stora delar bebyggd av Ödeshögs centrumbebyggelse. 
Arkeologisk utredning etapp 1 har gjorts av RAÄ UV Öst. (Uppgifter från 2002). 
Källa: www.fmis.raa.se. Länsstyrelsen meddelade under planprocessen att 
arkeologisk förundersökning måste göras innan exploatering sker. Kommunen har 
beställt arkeologisk förundersökning för aktuellt område. På plankartan upplyses om 
att bygglov ej får ges förrän arkeologin är klarlagd med antikvarisk myndighet. 
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Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). 
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis tillkallas. 

Ödeshögs tätort, ej avgränsad tätortsmiljö, är av lokalt intresse för kulturmiljövården 
(kulturminnesprogram), bl a för bebyggelse längs närliggande Smedjegatan. 
Bebyggelse på Smedjegatan avskärmas med större lövträd och tät vegetation i 
tomtgräns mot aktuellt planområde. Ingen förändring av eller påverkan på 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö anses ske genom denna detaljplan.  

   

Till vänster: Bebyggelse längs Smedjegatan med avskärmande vegetation (bakom 
bebyggelsen på bilden) mot planområdet. Planområdet till vänster om röda huset på bilden. 
Till höger: Immanuelskyrkan norr om planområdet. 

Immanuelskyrkan som finns direkt norr om planområdet är en utpekad byggnad med 
högt kulturhistoriskt värde enligt Modernismens bebyggelse i Ödeshögs kommun - 
Värdefulla byggnader och miljöer 1945-1975 - Vägledning för bevarande av det 
moderna kulturarvet, Östergötlands länsmuseum/Länsstyrelsen, 2010. Kyrkan har en 
mur mm mot aktuellt planområde. Ingen nämnvärd påverkan sker på kyrkomiljön. 

 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Planområdet är ej bebyggt. Södra samt västra delen har tidigare delvis varit bebyggd 
med enstaka byggnader. Gällande detaljplan medger bostäder i upp till två våningar. 
Omgivande bebyggelse är främst 1½-plans- och 2-planshus. 2 våningar tillåts i 
området närmast planområdet i gällande plan. 

I nu upprättad plan tillåts i likhet med gällande plan bostadsbebyggelse i två våningar. 
I gällande plan tillåts endast fristående hus till en byggnadsarea av 150 m2 per tomt. 
En tomtindelning som gjordes i samband med upprättandet av gällande plan visar att 
området avses indelas i flera villatomter med friliggande hus på respektive tomt.  

I aktuell planläggning medges även flerbostadshus, radhus och parhus. Likaså ges 
möjlighet för flera bostadshus att inrymmas inom samma tomt/fastighet. 
Tomt/fastighet kan i nu upprättad plan på ett flexibelt sätt bildas beroende på val av 
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bebyggelsetyp. Planen medger byggnation från 4 st villatomter upp till drygt 20 
lägenheter i flerbostadshus. 

Flerbostadshus 

Flerbostadshusen får uppföras i två våningar med en sammanlagd byggnadsarea, 
inklusive komplementbyggnader, om högst 35 % av fastighetsarean (35 % motsvarar 
ca 1500 m²). Om flerbostadshus byggs inom planområdet kan uppskattningsvis drygt 
20 lägenheter tillkomma. 

Huvudbyggnad skall placeras med minst 4 meters och komplementbyggnad med 
minst 1 meters avstånd från fastighetsgräns mot intilliggande bostadsfastighet. Vid in- 
och utfart direkt mot gata skall garage/carport placeras med minst 6 meters avstånd. 
Detta för att kunna ha bil uppställd inne på kvartersmarken framför garage. 

Friliggande hus (villor) 

För friliggande enbostadshus anges i nu upprättad plan en minsta tomtstorlek 1000 
m2. Detta innebär att 4 villatomter kan bebyggas inom planområdet. Endast en 
huvudbyggnad per fastighet tillåts. Vidare gäller att huvudbyggnadens bruttoarea 
högst får vara 250 m2. Totala byggnadsarean för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad får högst utgöra 25 % av fastighetsarean.  
Komplementbyggnader får ha en sammanlagd byggnadsarea på högst 60 m2.  

Se under förra rubriken Flerbostadshus angående placering av byggnader. 

Radhus eller Parhus 

Radhus/parhus får uppföras i två våningar med en sammanlagd byggnadsarea, 
inklusive komplementbyggnad, om högst 35 % av tomtplatsarean. Bruttoarean för 
huvudbyggnad inklusive komplementbyggnad får högst vara 225 m2.  

Huvudbyggnad, komplementbyggnad och balkong får placeras i fastighetsgränsen 
mot intilliggande bostadsfastighet. Vid ej samordnad huvudbyggnad krävs minst 2 
meter mot intilliggande bostadsfastighet. Komplementbyggnad får placeras i 
fastighetsgräns mot intilliggande bostadsfastighet. Se under rubriken Flerbostadshus 
ovan angående placering av garage/carport mot gata. 

Påverkan för befintliga bostäder 

Förändringen bedöms inte påverka omgivande bebyggelse nämnvärt med föreslagen 
byggnation. Gällande detaljplan medger dessutom idag byggnation i upp till 2 
våningar.  

Service 

Planområdet ligger i centrala Ödeshög som innehar diverse service. Fridtjuv 
Bergskolan, årskurs 0-5 samt Lysingsskolan, årskurs 6-9 ligger inom två-tre hundra 
meters avstånd. 
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Gator och trafik 

Gatunät, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 

Gator som ansluter till planområdet är Per Brahevägen i väster samt Hemgårdsgatan i 
öster. Hastighetsbegränsningen på Per Brahevägen är 30 km/h och Hemgårdsgatan 50 
km/h. Fartdämpande åtgärder (2 st sidoförskjutningar) finns utfört på Per Brahevägen 
i höjd med planområdet. 

Möjlighet för gång- och cykeltrafik genom området ges i södra delen via bestämmelse 
x, Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.   

Busshållplats finns ca 100 m sydväst om planområdet. 

Parkering, in- och utfart 

Ett drygt 20-tal parkeringsplatser som nyttjas för allmänheten finns idag inom aktuell 
tomt. Parkeringsplatserna försvinner genom aktuell planering. Noterbart att ytan inte 
är planlagd som parkering i gällande plan (ytan är planlagd för bostadsändamål). 

Nyligen har en större parkering, ca 50 nya parkeringsplatser, anordnats vid Kajlingska 
tomten direkt väster om planområdet. Denna parkering utgör ersättning till de platser 
som försvinner inom aktuellt planområde.  

Bedömningen är att drygt 20 lägenheter kan tillkomma inom planområdet om det 
byggs flerbostadshus. För detta antal lägenheter kan krävas mellan 500-700 m2 yta för 
parkering, beräknat på 1 parkeringsplats per lägenhet. Hela planområdet är ca 4300 
m2 och byggnation tillåts om ca 1500 m2 (35 %). Förutsättningarna anses vara goda att 
skapa parkeringsplatser inom återstående 2800 m2 som ej får bebyggas. 

Framtida tillfart avses kunna ske från båda angränsande gatorna.  

 
Risker och störningar 

Allmänt 
Ingen verksamhet med några nämnvärda risker eller störningar finns i närheten.  

Buller från vägtrafik 
För omgivande gator saknas uppgifter på trafikmängder.  

Storgatan, vilken torde vara den mest trafikerade gatan i centrum, hade 3940 
fordon/dygn enligt trafikverkets siffror från år 2000. Vardagsmedeldygntrafiken för 
Nygatan som är en gata i centrum hade 1455 fordon/dygn varav 86 tunga fordon 
(under en vecka år 2006 enligt trafikmätning av Vägverket konsult). 

Per Brahevägen uppskattas ha en trafikmängd på 1500-2000 fordon/dygn, ungefär 
motsvarande Nygatan. Den tunga trafiken bedöms dock vara en liten andel, 
uppskattningsvis ca 3 % (bl a ca 17 st bussar per dag passerar området). 
Hemgårdsgatan förmodas inte trafikeras med mer än ett hundratal fordon/dygn. 

Hastighetsbegränsningen på Per Brahevägen är 30 km/h. 
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Riktvärden buller, vägtrafik 

Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt 
riktvärden för buller från trafik vid nybyggnation av bostäder. Trafikbullernivån bör 
normalt inte överskrida följande riktvärden: 

30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 
70 dBA maximalnivå vid uteplats 
 

I riksdagsbeslutet till infrastrukturpropositionen angavs dock att: Vid tillämpning av 
riktvärdena i infrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till 
riktvärdesnivåerna bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

 
Avsteg från riktvärdena (vid ljudnivåer på 55-60 dB(A)) 

Kraven för ljudnivå utomhus vid bostäder kan i undantagsfall avsteg från kraven 
accepteras. Avvägning mellan krav på ljudmiljö och andra intressen bör kunna 
övervägas;  

- i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär. 

Nedan presenteras de avsteg som från riktvärdena för trafikbuller som Boverket har 
angivit i sin rapport ”Buller i planeringen”. Avstegen som redovisas nedan avser nya 
bostäder i bullerutsatta lägen. Boverkets rekommendationer för avsteg från 
riktvärdena där ljudnivåer uppgår till 55-60 dB(A) vid en fasad; 
 
"Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger 
mellan 55-60 dB(A), och då under förutsättning att tyst sida, högst 45 dB(A) vid 
fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dB(A) vid fasad, klaras. 
Minst hälften av bostadsrummen och uteplats bör vara vända mot tyst eller 
ljuddämpad sida." 
 
Bedömning i aktuell planering 

Enligt översiktlig beräkning i bullerprogram (Trivector 8.6) behövs ett avstånd på ca 
11,5 m från vägmitt på Per Brahevägen för att klara 55 dB(A) ekvivalent nivå vid en 
trafikmängd på 2000 fordon/dygn, 3 % tung trafik och hastigheten 30 km/h (maximal 
nivå blir ca 80 dB(A) vid ett avstånd på 11,5 m från vägmitt).  

På planen finns 4 m prickmark/korsprickad mark infört mot Per Brahevägen. Från 
vägmitt till gräns för byggrätt för bostad är avståndet ca 8,5 m. Den ekvivalenta nivån 
blir drygt 56 dB(A) vid en trafikmängd på 2000 fordon/dygn, 3 % tung trafik och 
hastigheten 30 km/h (maximal nivå blir ca 83 dB(A) vid ett avstånd på 8,5 m från 
vägmitt). Detta innebär att riktvärdet på 55 dB(A) ekvivalent nivå ej klaras om 
byggnation sker vid gräns för byggrätt. Ej heller klaras 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

Bedömningen är att det bör vara möjligt att lösa bullerfrågorna. Inomhus kan 
riktvärden för buller klaras. Maxnivån för buller för uteplats och ljudnivå utanför 
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sovrum (med anledning av vädringsmöjlighet) kan behöva lösas med speciella 
åtgärder för fasad närmast Per Brahevägen.  

Om bebyggelse placeras närmare än ca 11,5 m från vägmitt behöver bullerdämpande 
åtgärder åstadkommas för att klara riktvärde för ekvivalent nivå. Bullerskärm mot Per 
Brahevägen kan vara en möjlig lösning. Annars kan nedanstående åtgärder behövas: 

Boningsrum: Minst hälften av boningsrummen per lägenhet bör ha tillgång till 
ljuddämpad sida som underskrider 50 dBA ekvivalent nivå. Viktigast är sovrummen 
där möjlighet till vädring bör åstadkommas utan för höga ljudnivåer. Med lämplig 
planlösning, t ex genomgående lägenheter, kan sovrum förläggas mot ljuddämpad 
sida istället för mot Per Brahevägen.  

Alternativt kan balkong delvis glasas in från golv till tak mot Per Brahevägen, d v s att 
åstadkomma en skärm mot gatan (se vidare nedan angående uteplatser). 
Vädringsfönster för sovrum kan då placeras i skyddat hörn inom balkongen.  

Viktigt är dock att studera ytterväggars uppbyggnad för att klara ljudreduktion i 
fasader närmast Per Brahevägen vid kortare avstånd än 11,5 m till vägmitt. Extra 
ljudklassade fönster kan komma att krävas. 

Uteplatser: Uteplatser bör gå att lösa med skärm, delvis inglasning av uteplats eller 
ytterligare en balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att helt glasa in 
balkongen/uteplatsen för att begränsa bullret är inte en metod som bör accepteras. 
Man kan i enskilda fall tillåta att upp till hälften eller två tredjedelar av balkongen 
eller uteplatsen kan glasas in för att begränsa bullret. 

Ett alternativ vad gäller uteplats är att anordna gemensam uteplats, t ex vid byggande 
av flerbostadshus med gemensam gård. Om man har en gemensam uteplats i 
anslutning till bostaden där riktvärdet klaras kan en del balkonger byggas även om 
dessa hamnar i ett bullerutsatt läge. 

Planbestämmelse har införts under rubriken ”Störningsskydd” på plankartan; ”Om 
ekvivalent nivå överskrider 55 dB(A) vid bostadsfasad skall minst hälften av 
boningsrummen för denna bostad ha tillgång till ljuddämpad sida som understiger 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Varje lägenhet skall ha en privat alternativt gemensam 
uteplats som ej överskrider 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå eller 70 dB(A) maximal 
ljudnivå”. Byggande skall ske med detta som förutsättning.  
 

Övrigt 

Räddningsvägar bör beaktas för eventuella lägenheter i planområdets inre delar. 
Planerat projekt ger möjligheter till åtkomst via infarter, planerad gångväg mm.   

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp samt dagvatten 

En dricksvattenledning leder genom planområdet i söder, från Per Brahevägen till 
Hemgårdsgatan. Ledningen begränsar byggnationsmöjligheterna i området med sitt 
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läge. Flyttning av ledningen kan komma att behövas vid ett genomförande av planen. 
Ett s k "u-område" har införts vid södra gränsen för eventuellt nytt ledningsstråk. 

Ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten finns även i Per Brahevägen. Dessa 
ledningar ligger ej inom planområdet och påverkas inte.  

Marken kommer att bli mer hårdgjord när den bebyggs. Inom planområdet är 
inriktningen att dagvattnet fördröjs lokalt med naturliga metoder, som infiltration. En 
hög andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då skapas goda förutsättningar 
för rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. Bestämmelse ”Dagvatten skall 
fördröjas lokalt och takvatten skall avledas ovan mark inom B-område” har införts i 
planen. Dagvattenhanteringen bör klarläggas innan byggande sker. 

El, tele, opto 

En elledning leder genom planområdet vid den norra gränsen. Ett smalt u-område har 
införts för denna ledning. Ledningsägare för el meddelade i samrådsskedet att 
ledningars lägen är osäkra då de inte är inmätta. På plankartan har införts under 
rubriken "Upplysningar" att lägen för elledningar inom och i direkt anslutning till 
planområdet är osäkra då de inte är inmätta. Vidare att detta bör utredas i samband 
med genomförandet samt att kontakt med ledningsägare ska tas.  

En elledning leder ett par meter in i planområdet i söder. Ledningen torde vara 
servisledning till byggnad som rivits i sydost. Ledningen har sannolikt ingen praktisk 
funktion. Ledningen ligger dock inom u-område. Ledningen beaktas vid ett 
genomförande, t ex vid anordnande av gångväg (x-området). 

Allmänna elledningar i övrigt finns i Per Brahevägen och Hemgårdsgatan. Se ovan 
angående osäkra lägen för elledningar. 

Teleledning leder genom planområdet vid den norra gränsen parallellt med nämnda 
elledning. Ett smalt u-område har införts för denna ledning. Ledningen ligger bara 
någon meter från möjlig byggrätt. Ledningen beaktas vid genomförandet/byggnation.  

Teleledningar samt bredbands-/datakabel (VÖKBY) finns utmed Per Brahevägen. 
Större delen av ledningarna ligger inom allmän gatumark. Även ett smalare u-område 
har införts i nordvästra hörnet planen för dessa.  

Värme 

Fjärrvärmeledning finns längs Per Brahevägen och antas ligga inom allmän gatumark. 
Fjärrvärmeledning finns även i Hemgårdsgatan. Denna ligger inte inom planområdet. 

Frågan om kapacitet finns för anslutning till fjärrvärmenätet behöver klarläggas innan 
byggande sker. 

Jämställdhet och trygghet 

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som vacker och 
trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av byggnader/entréer 
och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. En trygghet är att området 
ligger centralt i en tätort. Planområdet kan utformas på ett flexibelt sätt med varierade 
bebyggelsetyper. Detta ger möjlighet till boende för ålderskategorier mm. 
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Tillgängligheten till skola, offentlig och kommersiell service är mycket god. 
Busshållplats finns inom kort avstånd (ca 100 m). 

Bostadsområdet är plant, vilket ger goda förutsättningar ur tillgänglighetsperspektivet 
för rörelsehindrade.  

 

Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Behovsbedömning för att klarlägga behovet av miljöbedömning (MKB) enligt 
bestämmelserna i miljöbalken och plan- och bygglagen finns som bilaga. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planprocessen handläggs med ”enkelt planförfarande” enligt plan- och bygglagen, 
PBL. Granskningsskedet (utställning) ersätts med att handlingarna delges den 
närmaste samrådskretsen för yttrande. Skälet är att planen är av begränsad betydelse, 
saknar intresse för den ”bredare” allmänheten, att planen är förenlig med gällande 
översiktsplan samt inte antas medför betydande påverkan på miljön.  

Preliminär tidplan: Samråd under februari. Antagande av planen snarast därefter.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är angiven till 5 år. Tiden ses som en rimlig tidsperiod då planen 
upprättas i samband med önskemål om byggande i kvarteret Limhallen mm. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller 
upphävs. Gällande detaljplans genomförandetid har gått ut. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Ingen allmän platsmark ingår i aktuellt planområde. Exploatör bekostar 
genomförandet av planen med utbyggnad, drift och underhåll av kvartersmark. 

Avtal mm 
Åtgärder för genomförandet av planen sker genom avtal mellan berörda. Det kan gälla 
t ex för vatten-, avlopps- och fjärrvärmenätet.  

Förutsättningarna för anslutning mellan kvartersmark och allmän mark 
överenskomms mellan kommunen och exploatör. 

Möjlighet att flytta ledningar kan eventuellt medges via överenskommelse med 
ledningsägare. Vid eventuell flyttning av ledningar/anläggningar förutsätts dessa 
flyttas på exploatörens bekostnad. Kontakt med ledningars huvudman skall ske i 
samband med genomförandet av planen.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning, mm 
Detaljplanen omfattas av fastigheterna Limhallen 3, 4 samt Ödeshög 1:92 och 1:112, 
vilka ägs av kommunen. Endast kvartersmark berörs. 

Kvartersmarken/planområdet kan komma att utgöra en enda större fastighet, vid 
byggande av flerbostadshus t ex. Likaså kan kvartersmarken komma att avstyckas till 
flera villa- eller radhus-/parhustomter. Förändring av befintliga fastigheter inom 
planområdet kommer att ske vid ett genomförande av planen.  
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Fastighetsbildning sker i samband med att planen vunnit laga kraft. Fastighetsbildning 
begärs hos lantmäterimyndighet genom kommunen. 

Noterbart att Limhallen 4, Ödeshög 1:92 och Ödeshög 1:112>1 ej ombildades i 
samband med justering av Per Brahevägen/genomförandet av detaljplanen från 1983-
09-29. Delar av nämnda fastigheter utgör allmän platsmark, gata, utifrån gränser i 
gällande detaljplan från 1983.  Se även nästa rubrik angående tomtindelning. 

Tomtindelning 

 

Utsnitt ur tomtindelningskarta från 1952. 

En tomtindelning upprättades (fastställdes 1952-11-13) i samband med planläggning 
av gällande detaljplan lagakraftvunnen 1953-08-07 (05-ÖDS-231). Dock har inte 
indelning av tomter (9 st) utförts i enlighet med fastställd tomtindelningskarta.  

Vidare upprättades en detaljplan lagakraftvunnen 1983-09-29 (05-ÖDJ-772). En viss 
justering av Per Brahevägen gjordes där allmän platsmark ianspråktog del av 
kvartersmark inom aktuellt planområde i samband med den planläggningen. 
Justeringen påverkade gränserna för tänkta tomtindelning.  

Nuvarande fastighetsgränser eller utformning av området i övrigt stämmer därmed ej 
överens med tomtindelningen.  

Ej heller torde idag finnas någon funktion för eller behov av samfälld väg som 
redovisas på fastställd tomtindelningskarta.  

Bedömningen är att nämnda tomtindelning kan "upphävas" utan att någon egentlig 
påverkan sker, då den inte genomförts utifrån dess syfte eller utförande.  
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Ledningsrätt mm 
Inom Limhallen 3 och 4 finns nyttjanderätt för tele. Även inom Ödeshög 1:92 finns 
nyttjanderätt för tele. Rättighet för tele finns inom Ödeshög 1:112, 1:92 samt inom 
anslutande Per Brahevägen. 

Ledningsrätt för fjärrvärme finns inom Limhallen 4, Ödeshög 1:112 samt 1:92. 
Bedömningen är att fjärrvärmeledning ligger inom allmän platsmark, gata, i gällande 
detaljplan från 1983 och inte inom kvartersmark i nu upprättad detaljplan även om 
nämnda fastigheter berörs (fastigheterna ombildades ej i samband med justering av 
Per Brahevägen/genomförandet av detaljplanen från 1983). Därav har inget u-område 
införts längs Per Brahevägen för detta ändamål. 

Befintliga och eventuellt tillkommande ledningsrätter mm klarläggs i samband med 
fastighetsbildningen/lantmäteriförrättning efter planens antagande. 

Ekonomiska frågor 
Planarbetet bekostas av kommunen. Planläggningen bekostas via planavgift i 
samband med bygglov. Åtgärder för att genomföra planen bekostas av 
exploatör/fastighetsägare. 

Tekniska frågor 
En dricksvattenledning leder genom planområdet. Ledningen begränsar 
byggnationsmöjligheterna i området med sitt läge. Flyttning av ledningen kan komma 
att behövas vid ett genomförande av planen. Ett u-område har införts vid södra 
gränsen för eventuellt nytt ledningsstråk. Ledningen kan därefter anslutas till 
befintligt ledningsstråk i Hemgårdsgatan via allmän platsmark (Ödeshög 19:2, 
kommunal mark) som gäller enligt detaljplan lagakraftvunnen 1953-08-07. 

Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten skall avledas ovan mark inom 
B-område” har införts i planen. Dagvattenhanteringen bör klarläggas inför byggande. 

En elledning samt ett par teleledningar leder genom planområdet vid den norra 
gränsen. Ett smalt u-område har införts för dessa. Ledningsägare för el har meddelat 
att ledningars lägen är osäkra då de inte är inmätta. På plankartan har införts under 
rubriken "Upplysningar" angående detta samt att detta bör utredas i samband med 
genomförandet, liksom att kontakt med ledningsägare ska tas vid genomförandet. 
Eventuell flytt/förändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 

Enligt ledningsägare för el får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra 
åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar 
(enligt kundavtalet, Nät 2012 K § 7.3).  

Vid arbete nära anläggningar för el krävs bevakning. Vid markarbeten skall 
kabelutsättning i fält alltid begäras. Beställning görs till ledningsägare (Vattenfall). 

En elledning leder ett par meter in i planområdet i söder. Ledningen torde vara 
servisledning utan funktion (tidigare ansluten med riven byggnad inom planområdet). 
Ledningen ligger dock inom u-område. Ledningen beaktas vid ett genomförande, t ex 
vid anordnande av gångväg (x-området). 
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Ett smalare u-område har införts även för teleledning samt bredbands-/datakabel 
(VÖKBY)  i nordvästra hörnet.   

Flera ledningar i övrigt (fjärrvärme-, VA-, dagvatten-, el-, tele- och dataledningar) 
ligger inom allmän gatumark. Se ovan angående osäkra lägen för elledningar. 

Frågan om kapacitet finns för anslutning till fjärrvärmenätet behöver klarläggas innan 
byggande sker. 

Miljöprovtagning har gjorts under planprocessen. Upprättad rapport anger;  
"Analysresultaten visar på att halter för samtliga inlämnade jordprover understiger 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)".  

Planbestämmelse om radonsäkrat byggande har införts på planen (högriskområde). 

Planbestämmelse angående bulleråtgärder har införts på plankartan. Se vidare under 
rubriken Risker och störningar i planbeskrivningen.    

Byggnader kan komma att placeras med kort avstånd sinsemellan inom kvarteret. I 
bygglovskedet beaktas gällande brandskyddsregler avseende brandskydd.  

Räddningsvägar bör beaktas för eventuella lägenheter i planområdets inre delar. 

Bestämmelse x, Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik har 
införts i planen längs den södra delen.   

Drygt 20 parkeringsplatser försvinner. Ersättningsplats är vid "Kajlingska tomten".  

Fartdämpande åtgärder, 2 st sidoförskjutningar, på Per Brahevägen beaktas vid 
anordnande av eventuella tillfarter vid genomförandet. 

Kommunen har beställt arkeologisk förundersökning för aktuellt område. På 
plankartan upplyses om att bygglov ej får ges förrän arkeologin är klarlagd med 
antikvarisk myndighet. 

Tekniska utredningar 

 Geoteknisk undersökning inklusive provtagning har utförts under planarbetet. 
 Dagvattenhanteringen klargörs inför byggande.  

Planförfattare 
Planhandlingar har tillsammans med tjänstemän i Ödeshögs kommun upprättats av 
Bengt Gustavsson, Planteamet i Norrköping AB, samt Johannes Nilsson, AG 
Arkitekter AB. 

Ödeshög den 2013-02-06  

 
Emil Wissman    

Byggchef
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BEHOVSBEDÖMNING  

Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en 
miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som 
behöver beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs 
planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 

 Kan 
påverkas 

Påverkas 
ej 

Kommentarer 

Gällande regleringar och skyddsvärden 
Förordnanden/ 
skydd 

x  För planområdet gäller i huvudsak 
detaljplan lagakraftvunnen 1953-08-07 för 
bostäder. I mindre grad (i väster) berörs 
detaljplan lagakraftvunnen 1983-09-29.  

Genomförandetiden har gått ut för gällande 
planer.  

Riksintressen  x Planområdet berör inga riksintressen. 

Naturvårdsplan  x Inget särskilt utpekat klassat område vad 
gäller naturvärden berörs. 

Ekologiskt 
känsliga 
områden 

 x Bedöms ej finnas. 

Fornlämningar x  En bytomt berörs av planläggningen. 
Tomten är i stora delar bebyggd av 
Ödeshögs centrumbebyggelse. Kommunen 
har beställt arkeologisk förundersökning. 

Skyddsavstånd  x Bedöms ej beröras.  

Effekter på miljön 
Mark x  Planområdet är obebyggt förutom anlagd 

asfalterad parkeringsyta. Geoteknisk 
undersökning har utförts under planarbetet. 

Luft och klimat  x Ingen nämnvärd påverkan bedöms ske.  

Vatten x  Bestämmelse ”Dagvatten skall fördröjas 
lokalt och takvatten skall avledas ovan 
mark” har införts i planen. 
Dagvattenhanteringen bör klarläggas innan 
byggande sker. 

BILAGA 
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Vegetation x  Några mindre lövträd/fruktträd finns inom 
planområdets centrala del, liksom en dunge 
med träd/vegetation i öster. Dessa kan 
komma att försvinna. Befintlig vegetation 
sparas i möjligaste mån. 

Djurliv  x Bedöms ej nämnvärt beröras i detta 
centrala läge i tätorten.  

Stadsbild/utsikt x  Planerad byggnation påverkar stadsbilden 
då området är obebyggt. Gällande 
detaljplan medger dock bostäder i 2 
våningar. Utsiktsvyn förändras endast för 
ett par hushåll i direkta närheten. 

Miljöpåverkan 
från 
omgivningen 

 x Se angående buller nedan. Ingen övrig 
påverkan bedöms ske. 

Hälsoeffekter 
Utsläpp, buller, 
vibrationer 

x  Buller uppstår närmast Per Brahevägen. 
Riktvärden för buller kan komma att 
överskridas och åtgärder kan behöva 
åstadkommas. Planbestämmelse angående 
bulleråtgärder har införts på plankartan. Se 
vidare under rubriken Risker och 
störningar i planbeskrivningen.   

Ljus  x Ingen påverkan bedöms ske angående ljus. 

Säkerhet x  Strax söder om planområdet finns 
identifierat område som kan vara förorenat. 
Provtagning har gjorts. Resultaten visar på 
att halter för samtliga inlämnade jordprover 
understiger Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning. 

Planbestämmelse om att byggnader ska 
uppföras med radonsäkrat byggande har 
införts med anledningen av att området är 
högriskområde för radon.  

Allergier  x Bedöms ej beröras. 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Mark- och 
vatten-

 x Planområdet har tidigare planlagts för 
bostäder i detaljplan. En viss justering 
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användning föreslås där möjlighet till fler hushåll samt 
fler typer av bostäder föreslås. 

Naturresurser  x Bedöms ej beröras. 

Transporter x  Transporter till och från planområdet ökar 
något med aktuell planering. Eventuellt kan 
ett dryga 20-tal lägenheter bli aktuellt. 
Detta skulle i detta centrala läge motsvara 
knappt 100 fordonsrörelser till/från 
planområdet. Området ligger i direkt 
anslutning till tätortens service och på 
gångavstånd från busshållplats vilket torde 
generera mindre fordonstransporter än i ett 
mer perifert läge. 

Rekreation  x Bedöms ej nämnvärt beröras. Marken är 
planlagd för bostäder sedan tidigare. 

Kulturmiljö  x Ingen förändring av eller påverkan på 
kulturhistoriskt värdefull byggnad sker. 

Miljöbalken 
3 & 4 kap.  x Området berör inte riksintresse enligt 

Miljöbalken kapitel 3 eller kapitel 4. 

Miljökvalitets-
normer 

 x Inga miljökvalitetsnormer överskrids.  

Anmälan, 
tillstånd 

 x Någon särskild anmälan eller något 
tillstånd bedöms ej behövas. 

Övergripande miljömål 
Nationella 
miljömål 

 x Planen bedöms inte stå i motsättning till de 
nationella miljömålen. 

Kommunala 
miljömål 

 x Planen bedöms inte stå i motsättning till de 
kommunala miljömålen. 

 

Slutsatser 

Den aktuella detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, 
hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt bestämmelserna i 
plan- och bygglagen och miljöbalken. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är 
därför inte nödvändig.  

En översiktlig redovisning av konsekvenser har gjorts i planbeskrivningen. 


