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SAMMANFATTNING 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 

Planen syftar till att möjliggöra användningsändamål G – vilket innefattar område för försäljning 
av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre omfattning. Planområdet 
omfattar ca 12 000 m2 och utgörs idag av obebyggd mark. Aktuellt planområde är sedan 2011 
planlagt för C1 – Restaurangverksamhet. Marken utgörs till största del av fastigheten Åby 6:149 
som är i privat ägo, delar av planområdet utgörs av Åby 6:26 som ägs av kommunen. 

Planområdet ligger intill E4an och i anslutning till Östgötaporten - trafikplats Ödeshög, som 
inrymmer bensinstationer, restaurangverksamheter och parkeringsplatser. Till centrala 
Ödeshög är det knappt 1 km.  

 

 

   Utsnitt från plankarta. 
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Förslag till detaljplan för  

Åby 6:149 m.fl. (Trafikplats Ödeshög), 
i Ödeshögs kommun, Östergötlands län 

 

PLANBESKRIVNING  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användningsändamål G – vilket innefattar område för 
försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre omfattning inom 
aktuell fastighet. Planen föreslår därför användningsändamål G – Drivmedelsförsäljning för hela 
planområdet. Byggrätten anger att maximalt 40 % av fastighetsarean får bebyggas och maximal 
nockhöjd begränsas till 10 meter. Prickmark säkerställer att markområde inom 4,5 meter från 
plangräns inte får förses med byggnad. Den befintliga kullen med solitära ekar som finns i 
planområdets östra del är också försedd med prickmark samt bestämmelser om att markens 
höjd inte får ändras och att marklov krävs för fällning av träd.  Tillfart och leveranser sker via 
lokalgatan Liljekonvaljvägen.  

Bakgrund 
Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan för att möjliggöra användningsändamål G 
inom fastigheten vilket inte ryms i den gällande detaljplanen som anger restaurangverksamhet. 
Trafikplats Ödeshög – Östgötaporten utgör en av de mest besökta trafikplatserna i Sverige sett 
till antal bilar och lastbilar som stannar till och köper mat och/eller drivmedel. Området är ett 
av Ödeshögs viktigaste tillväxtområden och då föreslaget planområde ligger i direkt anslutning 
till detta område och intill E4an, bedöms planändringen vara förenlig med de övergripande 
tankarna för Östgötaporten.  

Kommunala beslut i övrigt 
Planområdet omfattas av en detaljplan som vann laga kraft 2011-03-08. I den gällande planen 
anges föreslaget planområde som C1, Restaurangverksamhet.  

Beslut om att låta pröva frågan i en ny detaljplan togs av kommunstyrelsen 2015-12-07 § 179.  

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. 

 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet är ca 12 000 m2 och ligger knappt 1 km sydöst om Ödeshögs tätort. Norr om 
planområdet går E4an, öster om planområdet finns verksamhetsområdet Östgötaporten med 
restauranger och drivmedelsförsäljning mm. Väster och söder om planområdet ligger 
Högmoberg-Rosenborg-Skönatorpets beten.  

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas till största del av fastigheten Åby 6:149 som är i privat ägo samt delar av 
Åby 6:26 som ägs av kommunen.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 2010-2030 för Ödeshögs kommun 
I gällande översiktsplan1 är aktuellt planområde inte utpekat för något särskilt ändamål eller 
markanvändning. Dock föreslås att området kring Östgötaporten ska utvecklas för 
verksamheter som har nytta av att exponera sig mot väg E4. Området bedöms i översiktsplanen 
ha stor utvecklingspotential eftersom det ligger utmed E4 och riksväg 50. I och med den 
planskilda cirkulationsplatsen bedöms trafikförhållandena vara goda för trafik till och från 
området.  

Det aktuella planområdet ligger i direkt anslutning till utvecklingsområdet vilket föranleder att 
samma bedömningar av lämplighet bör göras här.  

Detaljplaner 
Hela planområdet omfattas av en detaljplan som vann laga kraft 2011-03-08. Hela planområdet 
medger C1 (Centrumändamål) Restaurangverksamhet. Den gällande detaljplanen ersatte en 
plan som medgav industri, bilservice och rastplats.  Gällande plan anger att en fjärdedel av 
fastigheten får bebyggas till en högsta byggnadshöjd av 7,5 meter.  

 

RIKSINTRESSEN OCH FORNLÄMNINGAR 
Riksintresse för kommunikationer 
E4  
E4 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från 
Helsingborg till Haparanda och är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods som 
personer. 

Att ett område pekas ut som riksintresse har ingen koppling till ägandet eller till ansvaret för 
förvaltning av området. Det har inte heller någon koppling till finansiering av anläggningen. 
Anläggningarnas influensområde där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller 
påverkas av kommunikationsanläggningens funktion ska beaktas för att skydda riksintresset. 
Influensområdets fysiska utbredning från t.ex. en väg varierar beroende på den geografiska 
platsen samt vilken typ av åtgärd som ska vidtas och det är inte möjligt att ange ett generellt 
influensområde eller att geografiskt avgränsa influensområdena till de enskilda riksintressena.  

Hänsyn till riksintressen 
Föreslagen detaljplan bedöms inte försvåra eller förhindra användningen av E4 vilket gör att 
inget riksintresse för kommunikation berörs av planen.  

Övriga riksintressen och fornlämningar 
Detaljplaneområdet omfattas enligt Länsstyrelsens WebbGIS2 inte av några övriga riksintressen 
eller Natura 2000-omården. Området innehåller inga kända fornlämningar3. 

 

                                                           
1 Antagen kommunfullmäktige (KF) 2010-10-25 

2 Länsstyrelsen Webbkarta: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/ 

3 Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ 
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BEHOVSBEDÖMNING 
Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning är 
den analys som görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. Behovsbedömning finns i form av en 
checklista som bilaga.  
 
Kommunens samlade bedömning som resultat av behovsbedömningen  
Ödeshögs kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL, därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning 
inte tas fram. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur, mark och vegetation  
Planområdet utgörs av berg-i-dagen samt lövträd och en del sly. Marken inom planområdet är 
relativt kuperad och har genomgått en del förändringar på grund av markarbeten de senaste 
åren. De senaste åren har en hel del berg sprängts bort för att jämna till ytan och förberedande 
markarbete är gjort. Planområdets topografi och växtlighet kommer att förändras i och med 
planens genomförande för att möjliggöra verksamheter med bra tillgänglighet. Den befintliga 
kullen med solitära ekar som finns i planområdets östra del är i planförslaget försedd med 
prickmark samt bestämmelser om att markens höjd inte får ändras och att marklov krävs för 
fällning av träd.   

 
Delar av ekbacken i den sydöstra delen av planområdet som kommer att bevaras orörd. 
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Direkt söder om planområdet finns en höjd med ett värdefullt eklandskap som innehåller 
många grova ekar samt en del grov rönn, hålträd av asp och torrträd. I kommunens 
naturvårdsprogram har eklandskapet naturvärdesklass 4 och besitter ett lokalt naturvärde. 
Eklandskapet berörs inte av föreslagen plan.  

Strax sydväst om planområdet ligger området Högmoberg-Rosenborg-Skönatorpets beten. 
Betesmarken är stor och har en rik flora och grova ekar som hyser stora naturvärden. Enligt 
kommunens naturvårdsprogram är området av högt naturvärde i ett lokalt perspektiv.  
Området bedöms inte beröras av föreslagen plan. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt gällande detaljplan har områdets grundförhållanden inte utretts. Enligt SGU:s 
jordartskarta består planområdet i huvudsak av lerig morän (övervägande sandig) och glacial 
lera. Någon vidare geoteknisk undersökning bedöms inte nödvändig inför planarbetet. Markens 
grundförutsättningar och lämplig grundläggning får hanteras i bygglovsskedet. 

Bebyggelse 
Hela planområdet anger användningsändamål G – Drivmedelsförsäljning. Användningen 
omfattar område för försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre 
omfattning. Till service hör också toaletter, kiosker, vägrestauranger och motell samt 
försäljning av produkter som verktyg och vissa dagligvaror. 

Utformning 
Planens byggrätt anger att maximalt 40% av fastighetsarean får bebyggas och maximal 
nockhöjd begränsas till 10 meter. Prickmark säkerställer att markområde inom 4,5 meter från 
plangräns inte får förses med byggnader. I övrigt regleras inte byggnationens utformning, färg 
eller material. 

Service 
Planområdet ligger en knapp kilometer sydöst om centrala Ödeshög. I anslutning till 
planområdet finns restauranger och bemannad bensinstation med försäljning.  

Gator och trafik 

Tillfart 

Planområdet angörs från den kommunala lokalgatan Liljekonvaljvägen via trafikplats Ödeshög.  

In- och utfarter 
In- och utfarter till planområdet regleras inte i planen. Dock finns utfartsförbud i det nordöstra 
hörnet för att säkra det u-område som ligger där. Ur säkerhetsaspekt rekommenderas att ha 
separata in- och utfarter vid etablerandet av en bensinstation vilket detaljplanen möjliggör.  

 

STÖRNINGAR 

Buller och avgasutsläpp 
En möjlig störningsfaktor är det buller och utsläpp av avgaser som fordonstrafiken i form av 
kunder och transporter till och från planområdet genererar. Det innebär en ökad trafik på 
Liljekonvaljvägen som passerar befintliga verksamheter norr om planområdet. Någon 
trafikmätning och bullerutredning har inte bedömts nödvändig då några bostäder inte berörs. Det 
är svårt att uppskatta hur stor mängd fordonstrafik som en utbyggnad av detaljplanen kommer att 
generera men den tillkommande trafiken bedöms inte ge någon avsevärd ökning av vare sig buller 
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eller utsläpp med hänsyn till att området redan utsätts för buller och avgaser från såväl väg E4 
som Liljekonvaljvägen.  
 
Användning G omfattar även användning vägrestaurang och motell. I det fall motell blir aktuellt 
inom planområdet så ska gällande riktvärden för inomhusnivåer för buller uppfyllas. På grund av 
närheten till väg E4 så kan det bli nödvändigt att beakta fasaduppbyggnad, placering av byggnad 
samt fönster mm. Uppfyllande av gällande riktvärden säkerställs i bygglovsskedet.  

 

RISKER 

Risker i samband med föreslagen detaljplan utgörs av två riskkällor; Väg E4 (primär transportled 
och farligt godsled) samt användning G som medger försäljning av drivmedel – brandfarlig 
vätska. Dessa två riskkällor och dess rekommenderade riktlinjer och skyddsavstånd m.m. 
beskrivs nedan var för sig. 

Väg E4 – Farligt godsled och primär transportled 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper 
att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt 
under en transport. Detta innebär att transportleder för farligt gods utgör en riskkälla i dess 
närområde.  

En farligt godsolycka på väg orsakas vanligtvis av en ”vanlig” trafikolycka som involverar ett 
fordon som medför farligt gods. Detta leder till ett utsläpp i någon form, vilket kan ge stor 
påverkan på omgivningen. 

Relevanta lagar, förordningar och riktlinjer mm. 
- Trafikverkets generella krav, skyddsavstånd och säkerhetszoner 
- VGU- vägars och gators utformning 
- Riskhantering i detaljplaneprocessen 
 
Trafikverkets skyddsavstånd 
För att det ska gå att upprätthålla säkerhet och sköta tillsyn, drift och underhåll ställs det vissa 
krav när man bygger intill infrastrukturanläggningar. Byggnation intill en väg innebär att 
bebyggelsen utsätts för både miljö– och säkerhetsrisker. Det kan även försvåra för dem som 
har ansvar för vägen att genomföra sitt uppdrag, eftersom säkerhet, drift och underhåll kan 
äventyras. Trafikverket anser att motsvarande område som beskrivs av länsstyrelsens beslut 
enligt 47 § väglagen bör säkerställas som bebyggelsefritt även inom detaljplanelagt område, 
exempelvis genom att det avsätts som prickmark eller naturmark. Detta innebär en 
tillståndspliktig zon på minst tolv meter från ett vägområde (den mark eller det utrymme som 
har tagits i anspråk för väganordning), där det om möjligt inte ska finnas byggnader eller andra 
anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten och framtida funktion.  

Generellt åberopar trafikverket en byggnadsfri zon om 50 meter från väg E4. 

Säkerhetszon för väg E4 
Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av 
fasta oeftergivliga föremål. Säkerhetszonen intill en väg måste alltid beaktas och utformas så att 
den bidrar till tydlighet, säkerhet och trygghet för alla trafikanter. Rekommenderade avstånd och 
utformningsanvisningar vid olika hastighetsbegränsningar på rak väg finns i VGU.  
VGU anger att god standard för säkerhetszon normalt bör väljas vid nybyggnadsfall och vid 
gynnsamma förutsättningar vid förbättrings- och ombyggnadsfall. Mindre god standard kan väljas 
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vid besvärliga nybyggnadsförutsättningar och vid ombyggnads- och förbättringsprojekt med stora 
intrång och höga anläggningskostnader.  
För att uppnå god standard för vägar med skyltad hastighet om 110 km/h och en ÅDT om 1000 
fordon eller mer – anges att säkerhetszonens bredd ska vara minst 11 meter.  

Riktlinjer för planering intill farligt godsleder 
Sverige har inga nationellt fastställda riktlinjer för hur risker med farligt gods ska värderas inom 
samhällsplaneringen. Det finns dock några riktlinjer som flera regioner, länsstyrelser och 
kommuner brukar hänvisa till. Samtliga riktlinjer får anses vara framtagna för att utgöra 
vägledning och stöd, snarare än att vara bindande. Enligt ”Riskhantering i detaljplaneprocessen – 
riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods” 4 upprättad av länsstyrelserna i 
Skåne, Stockholm och Västra Götalands län bör riskhanteringsprocessen beaktas vid framtagandet 
av detaljplaner inom 150 meters avstånd från led för farligt gods. Bilden nedan illustrerar 
rekommenderade säkerhetszoner. 

 

 

Användningsområde G - drivmedelsförsäljning 
Risker förenade med användning G bedöms främst vara ökad risk för brand och explosion samt 
förorening av dagvatten. 

                                                           
4http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2006/F2006_Riskpolicy_det
aljplaneprocessen_webb.pdf 

Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig markanvändning i 
förhållande till transportled för farligt gods – väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan 
riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma 
markanvändning kan därigenom tillhöra olika zoner. 
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Brand och explosion 
Det finns risk för läckage av bensin i samband med påfyllning från tankbil till cistern. Läckaget kan 
bilda pölar med lättantändliga brännbara gas/luftblandningar. Dessa kan antändas genom att de 
kommer i kontakt med heta motordelar, statisk elektricitet eller brinnande föremål så som 
cigaretter.  

Förorening av dagvatten 
Det finns risk för att läckage av bränsle följer med dagvattnet och förorenar dagvattenrecipienter. 
De platser på en bensinstation där det finns risk för spill till dagvattnet är kundtankningsplatser, 
cisternernas påfyllningsplatser, serviceplatser och markytan framför eventuella tvätthallar. 

Relevanta lagar, förordningar och riktlinjer mm. 
- Trafikverkets rekommendationer vid detaljplanering intill väg och järnväg  
- Bättre plats för arbete 
- Miljöbalken och Plan- och bygglagen 
- Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok (mars 2015) 
 

Trafikverkets rekommendationer för detaljplanering av brandfarliga eller explosiva varor vid väg 
En bensinstation bör inte ligga närmre en väg än säkerhetsavståndet för aktuell skyltad 
hastighet. Påfyllnings- och avtappningsanordningar bör placeras så att explosiv atmosfär inte 
förekommer på allmän väg. Vidare bör spillzoner doseras så att spill av drivmedel inte kan 
spridas till allmän väg. 

Bättre plats för arbete 
Naturvårdsverkets, Räddningsverkets, Socialstyrelsens och Boverkets Allmänna råd för 
planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Boken anger att risker 
med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet som bedöms relevanta för bensinstationer som inte 
ligger inom rekommenderat skyddsavstånd om 100 meter från bostäder, bedöms vara spill av 
drivmedel och oljor som i vissa fall kan leda till förorening av mark. 

De allmänna råden anger också att bensinstationer bör lokaliseras till områden där 
konsekvenserna av en olycka blir mindre – inte bara sett till närheten till bostäder utan även 
levererande tankbilars färdvägar som ofta går genom tätbebyggda gatuavsnitt. Som riktlinjer 
bör gälla tätorternas in- och utfarter. De allmänna råden anger skyddsavstånd som normalt 
räknas från en planerad ny bebyggelse till närmaste riskfyllda eller störande verksamhet. 
Riktvärde för skyddsavstånd för bensinstationer är 100 meter. Några andra skyddsavstånd (till 
övriga verksamheter etc. nämns inte). 

Riskhantering i fysisk planering  
Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att det i plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB) finns omnämnt att risker för människors hälsa och säkerhet ska 
beaktas. I PBL utgör hälsa och säkerhet en av prövningsgrunderna för länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ska enligt 12 kap. 1 § PBL pröva kommunens beslut att anta detaljplanen om det kan 
befaras att beslutet innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och de 
övrigas hälsa eller till skydd mot olyckshändelser.  

Miljöbalken 
Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand 
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Avloppsvatten 
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är t.ex. spillvatten eller annan flytande orenlighet, enligt 9 kap 2 § Miljöbalken. Förorenat 
dagvatten är därför att betrakta som avloppsvatten enligt Miljöbalken. 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa 
olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller 
explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Med brandfarliga varor avses 
brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar 
explosiva ämnen, blandningar och föremål.  

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer 
I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok Hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor på bensinstationer (mars 2015) sammanfattas föreskrifter och bestämmelser som är 
tillämpliga på en bensinstation. I skriften ges råd beträffande en bensinstations utformning 
samt minimiavstånd till omgivande bebyggelse. Rekommenderade avstånd för bensinstationer 
baseras på de risker som kan uppstå i samband med hantering av brandfarlig vara (effekter från 
brand och explosion). Det största avståndet som anges är 25 meter mellan lossningsplats och 
plats där människor vanligen vistas t.ex. bostad, kontor, gatukök etc. Ytterligare skyddsavstånd 
som anges är bl.a. 6 meter mellan lossningsplats och parkeringsplatser samt 3 meter mellan 
lossningsplats och starkt trafikerad väg.  

Transporter 
Enligt handboken om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer anges att 
det i planarbetet bör ingå att pröva om tankfordonstransport till området kan ske på ett 
lämpligt och tillfredsställande sätt. 

Förbudsområde 
Förbudsområde är det område där det råder förbud att röka eller vidta andra åtgärder som kan ge 
upphov till öppen eld eller farliga gnistor eller annat som kan antända varorna. 
För nyetablering av en bensinstation bör planeringen vara sådan att hela området inom vilket det 
kommer att gälla restriktioner i fråga om rökning och införande av öppen eld, ryms inom det 
tilltänkta stationsområdet.  
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Risker från intilliggande verksamheter 
Planområdet är idag helt oexploaterat. Ca 150 meter öster om planområdet finns en större 
bensinstation. Ca 200 meter öster om planområdet finns en parkeringsplats för transporter för 
farligt gods. Avståndet mellan dessa befintliga verksamheter och den föreslagna planens 
verksamheter ger förutsättningar för att uppfylla de avstånd som krävs.  

 

Samlad lämplighetsbedömning 
Bensinstationer är en nödvändig verksamhet i alla samhällen och som bl.a. Bättre plats för 
arbete anger, så är en riktlinje för placering att dessa bör placeras vid samhällenas in- och 
utfarter. Detta då de ligger utanför skyddsavståndet på 100 meter till bostäder liksom att 
leveranser inte behöver åka genom bebyggelsen, vilket innebär en risk.  Den största påverkan 
planen förväntas ge är en ökad mängd fordonstrafik, däribland leveranser med farligt gods, 
förbi befintliga verksamheter i form av butik/restaurang och bensinstation norr om 
planområdet. Strax intill planområdet finns liknande verksamheter vilket innebär att 
lokaliseringen av verksamheten bedöms lämplig.  

Hänsyn till risker avseende väg E4 – primär transportled och farligt godsled 
Plangränsen ligger på ett avstånd om mellan 60-70 meter från väg E4. Därmed bedöms 
trafikverkets rekommenderade skydds- och säkerhetsavstånd uppfyllas.  

Detaljplanen föreslår verksamhet G, dvs. verksamhet som enligt riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder för farligt gods klassas som zon B. Avstånd till väg E4 är mellan 60-70 meter 
och ca 70-80 meter mellan E4 och planens byggrätt. Därmed bedöms avståndet mellan väg E4 och 
planområdet som tillräckligt.  

Hänsyn till risker avseende ändamål G 
Verksamhetsutövaren förutsätts vid etablering tillämpa gällande lagar och rekommendationer för 
skyddsavstånd mm. för att minimera uppkomsten av läckage och brand. Detta säkerställs även i 
tillstånds- och bygglovsskede.  
För att förhindra att spill av petroleumprodukter når dagvattensystemet ställs krav på 
oljeavskiljare för dagvatten i samband med nybyggnation av bensinstation.  

Bensinstation 

 Parkering för 

transporter av farligt 

gods 

Planområde 
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Planen medger tillräckligt utrymme inom planområdet för att uppfylla Räddningsverkets 
riktlinjer.  

Slutsats 
Detaljplanen ger förutsättningar för att en etablering av bensinstation inom planområdet är 
möjlig i enlighet med de regelverk och riktlinjer som finns. Att regelverk och riktlinjer uppfylls 
säkerställs i samband med bygglov och tillståndsansökan. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp, dagvatten 
Allmänna ledningar för vatten och avlopp finns i anslutning till aktuellt planområde och den 
tillkommande bebyggelsen kommer att kunna anslutas till dessa.  

Dagvatten kommer inom den del som inte bebyggs fortsatt att omhändertas genom naturlig 
infiltration liksom det görs idag. Förorenat dagvatten är enligt Miljöbalken att betrakta som 
avloppsvatten vilket kräver rening innan det släpps ut till dagvattensystemet.  

För att förhindra att spill av petroleumprodukter ska nå dagvattensystemet ställer Ödeshögs 
kommun krav på oljeavskiljare i samband med nybyggnation av bensinstationer. Som en 
ytterligare säkerhet för att förhindra att föroreningar från bensinstationerna avleds med 
dagvatten till ytvattenrecipienterna ställs det också krav på att bensinstationer ska ha tak över 
tanköarna samt att dessa ska vara anslutna till spillvattennätet via en oljeavskiljare.  
Det finns olika reningsanläggningar för dagvatten som sinsemellan har olika fördelar respektive 
begränsningar. Vilken teknisk lösning som är mest lämplig måste därför avgöras från fall till fall och 
hanteras i bygglovsskedet. 
 

Aktuell dagvattenrecipient för planområdet är Disevidån vars ekologiska status är klassad som 
måttlig 2009. Då verksamhetsutövaren förutsätts följa de lagar som finns gällande krav på rening 
av dagvatten innebär detta att vattenrecipientens kvalitet inte bedöms påverkas av detaljplanen. 
 
Ett u-område i planområdets nordöstra hörn säkerställer befintliga vatten- och 
spillvattenledningar. 

Energi, el, tele, fiber 
El- och teleanläggningar finns i anslutning till planområdet och nya fastigheter kan kopplas på 
och försörjas via befintligt nät. 

Avfall 
Byggherren ska ordna tillräckliga utrymmen för att sortering och hämtning av avfall ska kunna 
ske enligt gällande kommunala föreskrifter. Placering av avfallshantering inom fastigheten ska 
ske i samråd med kommunen. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Detaljplanen prövas enligt reglerna för standardförfarande. Planarbetet avses i huvudsak 
bedrivas enligt nedanstående tidplan:  

Samråd juni – juli 2016 
Granskning september – oktober 2016 
Antagande november 2016 
Laga kraft december 2016 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Inom planområdet finns inga allmänna platser.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsbildning 
Den delen av marken inom planområdet som ägs av kommunen, Åby 6:26 avses överföras till 
fastigheten Åby 6:149 genom fastighetsreglering så att plangränsen sammanfaller med 
fastighetsgräns för Åby 6:149. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren via avtal med kommunen. Åtgärder för att genomföra 
planen bekostas av fastighetsägare.  

Anslutningsavgift för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande taxa. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Ett flertal tjänstemän inom Ödeshögs kommun har medverkat i arbetet med sina respektive 
specialistkunskaper. Planförslaget har upprättats av planarkitekt Elin Bornvall, Metria AB.  

 
 
Ödeshögs kommun, Byggenheten 
2016-10-10 
 
 
Rebecka Bäck  Elin Bornvall 
Plan- och byggchef  Planarkitekt, Metria AB 
 

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden 2016-10-17, § 89 

Laga kraft 2016-11-19 


