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• Fastighetsförteckning 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser, 2016-11-21 

 

                                                                                               

  

Planområdets läge i förhållande till Ödeshögs tätort och väg E4.  

Planområde 

Ödeshögs 
centrum 
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TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING  
 
PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Ändringen av detaljplanen syftar till att justera byggrätten inom planområdet genom att ta bort 
det som i gällande plan är angett som u-område samt justera den prickmark som är i 
planområdets norra del. Ändringen möjliggör en ändamålsenlig utbyggnad i enlighet med 
gällande detaljplan för den befintliga industri som finns på fastigheten Ödeshög 5:11.  

Detaljplanen upprättas med begränsat standardförfarande med hänvisning till att ändringen av 
detaljplanen berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets 
som berörs. Det begränsade förfarandet innebär att samtliga sakägare ges tillfälle att skriftligen 
godkänna planförslaget under samrådet och under förutsättning att inga ändringar görs efter 
samrådet, så kan planförslaget antas direkt efter samrådet.   

 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Ödeshög 5:11 har ansökt om att bygga ut verksamheten. Detta är inte 
förenligt med den gällande planen då önskad utbyggnad hamnar inom u-område i aktuell plan. 
Delar av u-området i detaljplanen nyttjas inte då ledningarna dragits om sedan planen gjordes. 
De ledningar som ligger inom u-området kommer att flyttas och nya u-områden är inte 
nödvändiga. Därför bedömer kommunen att u-områdena inte längre fyller något syfte och är 
möjliga att ta bort från detaljplanen för att möjliggöra en lämplig utbyggnad av en befintlig 
verksamhet.  

 
 

  

Utsnitt från aktuell detaljplan.   
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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 
Lägesbestämning och areal 
Planområdet är beläget i östra delen av Ödeshögs tätort, direkt norr om Mjölbyvägen. Området 
begränsas av parkområde vid Lysingsvägen i norr, Brännevägen i väster, fastighet Ödeshög 5:3 i 
öster och Mjölbyvägen i söder.  

Planområdets areal är ca 15 000 m2.  

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheterna Ödeshög 5:2 samt Ödeshög 5:11 som båda är i privat 
ägo. Fastigheten Ödeshög 5:2 kommer att köpas av Ödeshögs utvecklings AB.  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 2010-2030 för Ödeshögs kommun 
I gällande översiktsplan1 är aktuellt planområde angivet som detaljplanelagt och inte utpekat 
för något särskilt ändamål eller markanvändning.  

Detaljplaner 
Hela planområdet omfattas av en detaljplan som antogs 1997-02-04. Ursprungligen så 
omfattades även fastigheten Ödeshög 5:3 av detaljplanen men 2001-03-13 antogs en ny 
detaljplan för denna vilket gör att Ödeshög 5:3 inte längre omfattas av denna detaljplan.  

Detaljplan för Ödeshög 5:2 och 5:11 medger för hela området J1H – Småindustri och hantverk 
samt Handel. Högsta antal våningar är satt till två och störningsskydd i form av m-bestämmelse 
om att verksamheten inte får vara störande för omgivningen. Prickmark runt fastigheten samt 
för u-områden säkerställer att marken inte får förses med byggnader.   

Kommunala beslut i övrigt 
Beslut om att låta pröva frågan om ändring av detaljplan togs av kommunstyrelsen 2016-09-12.  

 

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.  
 
Kommunens samlade bedömning  
Ödeshögs kommun bedömer att genomförandet av denna ändring av detaljplan inte innebär en 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL, därmed behöver en 
miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram. 
                                                           
1 Antagen kommunfullmäktige (KF) 2010-10-25 
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FÖRUTSÄTTNINGAR   
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts daterad 2016-09-29. Denna anger att de 
geotekniska förhållandena bedöms vara sådana att tillbyggnaden kan ytgrundläggas via 
plattor/sulor. Dimensionerande grundtryck bestäms vid framtida projektering men bör hållas 
relativt lågt. Konsulten som tagit fram undersökningen rekommenderar att kompletterande 
undersökningar utförs innan byggnation. 
 
Markföroreningar 
Inom delar av fastigheten Ödeshög 5:2 mot Mjölbyvägen förekommer miljöfarlig verksamhet 
vilket medför att det finns risk för markföroreningar. Provtagning pågår och kommer troligtvis 
att fortsätta under våren 2017. Utredning av eventuellt förorenad mark vid fastigheten sker i 
samband med bygglovsprocessen.  

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

 
Förändringar som följd av ändring av detaljplanen 
Utformning 
U-områden inom planområdet tas bort för att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad av 
befintlig industriverksamhet på Ödeshög 5:11. Det område med prickmark (mark som inte får 
bebyggas) längs planområdets norra del som i gällande plan är 8 meter bred, justeras och ges 
en bredd av 6 meter. Prickmarken i planens norra del blir därmed lika bred som i planens södra 
del. Kommunen bedömer att det saknas motiv för att bibehålla en 8 meter bred prickmark då 
planen gränsar till ett parkområde och att justera den till 6 meter ökar planens flexibilitet och 
ökar möjligheterna för en ändamålsenlig bebyggelse.  

Bebyggelse 
Planändringen möjliggör byggnation på mark som tidigare inte fick bebyggas. Den tilltänkta 
utbyggnaden av industriverksamheten på Ödeshög 5:11 beräknas få ett avstånd till befintlig 
bebyggelse på Ödeshög 5:2 om 11 meter. Riktlinjer för avstånd mellan bebyggelse regleras i 
BBR. 

Planändringen påverkar i övrigt inte tillåten bebyggelses utformning eller storlek.  

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp, dagvatten 
Befintliga vatten-, avlopps-, och dagvattenledningar finns inom och direkt angränsande till 
planområdet. Där det behövs kommer dessa att ledas om för att möjliggöra en ändamålsenlig 
utbyggnad av fastighet Ödeshög 5:11. Dagvatten från fastighet Ödeshög 5:11 kommer att tas om 
hand via ledningar som ansluts till befintliga ledningar utmed Lysingsvägen, norr om planområdet. 
Dessa ledningar bedöms kunna hantera ett något högre flöde än normalt. Ledningarna är 
                                                           
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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dimensionerade utifrån 10-års regn. Vid eventuella skyfall kan flödet infiltreras i parkmarken som 
ligger norr och i direkt anslutning till planområdet, samt i angränsande slänter bestående av 
makadam. Marken inom planområdet lutar också mot norr, vilket medför att dagvatten rinner 
naturligt till parkområdet. 
 
TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Ändringen av detaljplanen prövas enligt reglerna för begränsat standardförfarande. Planarbetet 
avses i huvudsak bedrivas enligt nedanstående tidplan:  

Samråd oktober – november 2016 
Antagande november - december 2016 
Laga kraft januari 2017 

 

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

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Inom planområdet finns inga allmänna platser.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Fastighetsbildning 
Del av fastighet Ödeshög 5:2 kommer att säljas och överföras till Ödeshög 5:11 för att 
möjliggöra önskad tillbyggnad.  

Berörda sakägare 
Planområdet är tydligt avskilt mot söder och väster av Mjölbyvägen respektive Brännevägen. I 
norr gränsar planområdet till ett kommunalt parkstråk samt en lokalgata. I öster angränsar 
planområdet till Ödeshög 5:3. Den mark som möjliggörs för byggnation i och med ändring av 
planen bedöms inte påverka någon fastighet utanför planområdet. Med hänsyn till detta och 
att planändringen anses vara av mycket begränsad art så har kommunen gjort bedömningen 
att endast fastigheter inom planområdet samt direkt angränsande fastigheter, anses vara 
berörda sakägare. 

Ledningsrätter 
Inom planområdet finns två ledningsrätter som ägs av Ödeshögs kommun. U-områdena för 
dessa kommer att utgå då Ödeshögs kommun inte ställer krav på att de säkras i planen. Inga 
fastigheter utanför planområdet berörs av u-områdena och de ledningar som dessa ska 
säkerställa. Kommunen kommer att upphäva ledningsrätterna i samband med att ändringen av 
detaljplanen vinner laga kraft. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren via avtal med kommunen. Åtgärder för att genomföra 
planen bekostas av fastighetsägare.  
 
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 
2016-11-21 
 
Rebecka Bäck  Elin Bornvall 
Plan- och byggchef  Planarkitekt, Metria AB 
 
Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden 2016-11-21, § 100 

Laga kraft 2016-12-17 

Ledningsrätter och u-områden som säkerställer dessa, föreslås att upphävas när detaljplanen vinner laga kraft.   
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