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Planbeskrivning 
Inledning 

Allmänna utskottet i Tranemo kommun har gett Näringsliv- och strategisektionen i uppdrag att ta 
fram en ny detaljplan för fastigheten Ingestorp 3:147 i Länghem. Detaljplanen kommer att ersätta 
nu gällande detaljplan 228 från 1991 ”Förslag till ändring av detaljplan för Ingestorp Övre 3:147 
m fl, Länghem, Tranemo kommun.” 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften 
och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som 
gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande, utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljpla-
nen. Plankartan är det dokument i detaljplanen som är juridiskt bindande. 

 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

- Plan- och genomförandebeskrivning 

- Plankarta med bestämmelser 

- Behovsbedömning 

- Samrådsredogörelse 

- Fastighetsförteckning 

 

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att inom planområdet möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande hus, 
parhus, radhus eller flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostadsändamål. 

 

Upphävandets syfte och huvuddrag 

I samband med fastställandet av aktuellt planförslag avses även del av detaljplan 228 ”Förslag till 
ändring av detaljplan för Ingestorp Övre 1:17 m fl Länghem, Tranemo kommun.” laga kraftvun-
nen 1991-03-01, att upphävas. Upphävandet är en följd av att det bedömts att den södra delen av 
planområdet inte behövs för att planen ska nå en ändamålsenlig struktur, samt att markförhållan-
dena där bedöms som mindre lämpliga för bostadsbebyggelse. Syftet med upphävandet är där-
med att ta bort den tidigare planlagda ytan för bostadsändamål, som annars hade blivit utan 
koppling till angränsande planlagd mark. 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Miljöbalkens tredje kapi-
tel behandlar de grundläggande hushållningsbestämmelserna för mark och vattenområden. Miljö-
balkens fjärde kapitel behandlar de särskilda hushållningsbestämmelserna för mark och vatten i 
vissa områden. Den tänkta markanvändningen bedöms medföra en god hushållning av naturre-
surser från allmän synpunkt. Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljökvalitets-
normer enligt femte kapitlet överträds eller att människor utsätts för varaktig störning. 
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Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i den västra utkanten av tätorten Länghem, som ligger cirka 20 km nord-
väst om centralorten Tranemo, i Tranemo kommun.  

Detaljplaneområdet är cirka 2,5 ha stort och omfattar del av fastigheten Ingestorp 3:147. I nord-
östra delen ingår en mindre del av Ingestorpsvägen, vilken är en tertiär länsväg (vägnum-
mer 1674) med staten som väghållare. 

Tranemo kommun är fastighetsägare för markområdet inom planområdet. 

 

 

 
Bild 1. Tranemo kommun med tätorten Länghem i den nordvästra delen av kommunen. 

 

27 

27 
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Bild 2. Planområdets läge i anslutning till Länghems tätort. 

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 

I Tranemo kommuns gällande översiktsplan, som antogs 2010-09-27, har fastigheten Inges-
torp 3:147 markerats som markområde för nya bostäder. Nu aktuellt detaljplaneförslag är väl 
förenligt med översiktsplanens intentioner. 

 

Detaljplaner 

Planförslaget berör två tidigare detaljplaner, vilka ersätts i berörda delar av nu aktuellt planförslag: 

 Detaljplan 195 ”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Ingestorp Övre 1:17 m fl 
Länghem, Tranemo kommun.” Laga kraft 1980-04-17. Genomförandetiden har gått ut. Redo-
visad markanvändning som berörs av nu aktuellt planförslag är allmän platsmark väg. 

 Detaljplan 228 ”Förslag till ändring av detaljplan för Ingestorp Övre 3:147 m fl, Länghem, Tranemo 
kommun.” Laga kraft 1991-03-01. Genomförandetiden slutade 2001-03-01. Redovisad mar-
kanvändning detaljplanen är kvartersmark för bostadsändamål samt allmänna platser med 
lokalgata och park. 

 

Del av detaljplan 228 upphävs även i och med fastställandet av nu aktuellt planförslag, se bild 3 
nedan. 
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Bild 3. Gällande detaljplaner för området. Planförslaget föreslås ersätta större delen av detaljplan 228 samt en mindre 
del av plan 195 i och med att nu aktuellt planförslag vinner laga kraft. Planområdesgräns för nu aktuellt planförslag är 
redovisad med röd streckad linje. Med blå streckad linje och blå skrafferad yta visas den del av detaljplan 228 som 
upphävs i och med fastställandet av aktuellt planförslag. 

 

Program för planområdet 

Nu aktuellt detaljplaneförslag är väl förenligt med kommunens gällande översiktsplan, och plan-
förslaget ändrar inte i någon större grad förutsättningarna i förhållande till de gällande detaljpla-
nerna för området. Ett planprogram bedöms därför inte som nödvändigt att tas fram. 

 

Lokal plan för Länghem 2011 

Länghems byalag har i samarbete med invånare i Länghem tagit fram en ”Lokal plan för 
Länghem 2011”. Syftet med planen är att bidra till utvecklingen av samhället i en positiv riktning 
så att unga medborgare ska vilja bosätta sig i Länghem. Ett genomförande av nu aktuellt detalj-
planeförslag bedöms ligga väl i linje med byalagets intentioner om att erbjuda attraktiva boenden i 
Länghem. 

 

Behovsbedömning för miljöbedömning 

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program, 5 kap. 18 § plan- och 
bygglagen (2010:900, förkortad PBL) och 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808, förkortad MB) ska 
kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas 

228 

195 

305 
195 
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medföra betydande miljöpåverkan. För att bedöma om planförslaget kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § MB ska EU:s direktiv 2001/42/EG tillämpas.  

Undantag medges i direktivet för planer som avser små områden och för mindre ändringar i be-
fintliga planer. Undantaget förutsätter också att markanvändningen inte medför betydande miljö-
påverkan enligt kriterier som redovisas i bilaga 2 till EU-direktivet. 

En behovsbedömning i form av en checklista har utförts. Mot bakgrund av behovsbedömningen 
är kommunens samlade bedömning att föreliggande planförslag inte medför någon påtaglig mil-
jöpåverkan. 

 

Kommunala beslut i övrigt 

Allmänna utskottet i Tranemo kommun har gett Näringsliv- och strategisektionen i uppdrag att ta 
fram en ny detaljplan för fastigheten Ingestorp 3:147 i Länghem.  
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Planeringsförutsättningar och förändringar 
Natur, geoteknik och kultur 

Landskapsbild, mark och vegetation 

Planområdet berör till viss del ett 2,4 ha stort triviallövskogsbestånd, naturvärdesklass 3, som 
omnämns i länsstyrelsens rapport Lövskogar i Tranemo kommun, 1985. För övrigt utgörs plan-
området i huvudsak av åkermark som sluttar mot söder. 

Lövsskogsbeståndet, som till viss del berör planområdet, ska även i framtiden kunna nyttjas som 
allmän platsmark. Lövskogsbeståndet ges därför i planförslaget planbestämmelsen NATUR, vilket 
innebär att området ska vara allmänt tillgängligt, ändamålet är naturmark utan särskilt skötselan-

svar. Inom användningsområdet regleras trädfällning genom planbestämmelsen a1. Bestämmel-
sen anger att det krävs marklov för fällning av träd med en stamomkrets på minst 150 centimeter 
på en höjd av 1,3 meter ovan mark. En översiktlig trädinventering har genomförts av kommu-
nens miljöstrateg. Var för sig bedöms inget av träden som särskilt bevarandevärd.  

Ett odlingsröse finns inom detaljplaneområdet med beteckningen NATUR (i östra delen av 
planområdet). Biotopskyddets bevarandevärden kan påverkas då marklov för fällning av träd 
beviljas, vilket ska beaktas vid lovhantering enligt PBL. 

 

 
Bild 4. Inventerade ytor i Länsstyrelsen i Västra Götalands lövskogsinventering (gröna skrafferade ytor). Planområdet 
(röd streckad linje) berör till viss del ett utpekat lövskogsområde, klass 3, med triviallövskog. 
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Bild 5. Vy över planområdet (till vänster) från Ingestorpsvägen mot sydost och (till höger) från Kastanjevägen mot 
väster. 

 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-databas över förorenade markområden finns inga misstankar om 
förekomster av markföroreningar inom planområdet. Planområdet har inte använts för annat 
ändamål än jordbruk tidigare. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. MB. Miljökvalitetsnormer 
finns för: 

• olika föroreningar i utomhusluften (2010:477), 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), 

• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

För detta planområde är miljökvalitetsnormer för i första hand vatten, och till viss del miljökvali-
tetsnormer för luft, relevant att beskriva. Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller gäller end-
ast för vägar med mycket stora trafikmängder eller för större städer än Tranemo kommun och är 
därmed inte aktuella för planområdet. Buller behandlas även särskilt i avsnittet om Störning, hälsa 
och säkerhet på sidan 15. 

 

Miljökvalitetsnorm för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60 EG) infördes i svensk lagstiftning 2004. I och med direkti-
vets introduktion infördes en ny vattenförvaltning i Sverige med fem vattendistrikt med vardera 
en vattenmyndighet som ansvarar för beslut och samordning inom sitt distrikt. Tranemo kom-
mun tillhör Västerhavets vattendistrikt som förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Varje vattenmyndighet har en vattendelegation som beslutar om miljökvalitetsnormer, åtgärds-
program och förvaltningsplaner. Vattenmyndighetens kansli samordnar arbetet mellan vatten-
distrikten. Vattendelegationerna beslutade 2009 om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
yt- och grundvatten. Huvudregeln är att alla vattenförekomster skulle ha uppnått normen god 
status till år 2015 och att statusen inte ska försämras. Tidsfrist kan ges till 2021 eller som längst 
2027. Åtgärdsprogrammen innehåller 38 åtgärder som är bindande för myndigheter och kommu-
ner. Ett av kraven är att kommunerna ska utveckla sin fysiska planering så att den medverkar i att 
miljökvalitetsnormen uppnås. 
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Cirka 3 kilometer nordöst om planområdet finns ytvattenförekomsten Åsunden, 
SE639683-134896. Vattenförekomsten har god ekologisk status. Den kemiska statusen är också 
god om kvicksilver undantas. 

Cirka 800 meter norr om planområdet finns grundvattenförekomsten Länghem, 
SE639034-134538. Både den kemiska och kvantitativa statusen är god. Grundvattentäckten är 
8 km2 stor och tillhör Ätrans huvudavrinningsområde och har utmärkta eller ovanligt goda ut-
tagsmöjligheter i den bästa delen av grundvattenmagasinet. 

Ett genomförande av nu aktuell detaljplan bedöms inte påverka varken ytvattenförekomst eller 
grundvattenmagasinet negativt, dels på grund av avståndet och terrängförhållanden, och dels på 
grund av att området kommer att anslutas till det kommunala va-nätet. Dagvatten från hårdgjorda 
ytor på kvartersmark ska omhändertas lokalt, och dagvatten från tillkommande gatumark ska 
ledas till särskilt infiltrationsområde inom planområdet. 

 

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft  

De luftföroreningar som vi själva orsakar har sitt ursprung i ett antal mänskliga aktiviteter. Några 
viktiga källor är väg- och flygtrafik, industriell verksamhet, energiproduktion, jordbruk, uppvärm-
ning av bostäder, småskalig vedeldning, lösningsmedel och produktanvändning. 

Sett till nu aktuellt planområde är det främst trafiken som ger upphov till hälsofarliga utsläpp i 
form av kvävedioxider (NO2), partiklar (PM10) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC).  

Enligt en schablonberäkning som miljöförvaltningen i Stockholm använder i sina bedömningar 
anges 10 000 – 12 000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) som ett kritiskt fordonsflöde vad gäller 
partiklar (PM10) och 12 000 – 14 000 ÅDT avseende kväveoxid (NO2). Härvid avses ett 10 - 15 
meter brett gaturum med dubbelsidig bebyggelse.  

Nu aktuellt planområde ligger cirka 1,9 kilometer från väg 27, som enligt Trafikverkets nuvarande 
beräkning har totalt 5250 fordon per årsmedeldygn årsdygnstrafiken (ÅDT). På den till planen 
angränsande Ingestorpsvägen är den beräknade trafikmängden totalt 482 fordon per årsmedel-
dygn (ÅDT). Mot bakgrund av miljöförvaltningen i Stockholms kriterier bedöms det att det inte 
föreligger någon risk för att miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte skulle klaras inom plan-
området. 

 

Geotekniska förhållanden 

I samband med tidigare detaljplanearbete 1980 utfördes en särskild geoteknisk utredning. Enligt 
utredningen framgår att större delen av planområdet består av friktionsmaterial. Längs med plan-
områdets sydöstra ände förekommer ett bälte av organiskt material, torv samt en hög grundvat-
tennivå. Inom detta område krävs särskilda åtgärder för att kunna bebyggas. 

Mot bakgrund av tidigare undersökning föreslås en planbestämmelse om att endast källarlösa hus 
får uppföras inom detaljplaneområdet.  
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Bild 6. Jordartskarta. Källa: SGU 

 

Kulturvärden och fornlämningar 

Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets RAÄ karttjänst inga kända fornlämningar 
eller särskilda kulturvärden. 

 

Jordbruksmark 

Planområdet kommer att ta i anspråk jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § MB får jordbruksmark 
endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i an-
språk. Det som motiverar att planförslaget tar i anspråk jordbruksmark är att det ligger i angräns-
ning till befintlig bebyggelse och infrastruktur, samt med närhet till allmänna kommunikationer. 
Då hela samhället Länghem är omgärdat av jordbruksmark är det inte möjligt att välja någon an-
nan placering av bostadsbebyggelsen om samhället ska tillåtas utvecklas. Förslaget stämmer dess-
utom överens med gällande översiktsplan, samt att området redan i sin helhet är planlagt för bo-
stadsändamål. 

 

Planområde 
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Bild 7. Planområdet i Länghem; vy mot sydväst. 

 

Bebyggelse 

Bostäder och övrig bebyggelse 

Planområdet ligger i anslutning till Ingestorpsvägen i utkanten av samhället Länghem, som har 
cirka 500 hushåll och cirka 1000 invånare. Från väg 27 och fram till villabebyggelsen i Länghem 
kantas Ingestorpsvägen av gårdar med tillhörande lantbruksbyggnader.  

Planområdet angränsar till villabebyggelse nordost om området som i huvudsak utgörs av frilig-
gande en och 1½planshus. Längs med Kastanjevägen och Cypressvägen förekommer par- och 
radhus.  

Även nu aktuellt planområde är enligt gällande plan avsett för bostadsändamål, men är ännu ej 
bebyggt i någon del.  

Ett genomförande av nu aktuellt planförslag innebär i jämförelse till gällande plan större byggrät-
ter. Bestämmelsen om källarlösa hus kvarstår. 40 % av tomtstorleken tillåts att bebyggas. Minsta 
tillåtna tomtstorlek är 800 m2. 

Bostadsbebyggelsen tillåts uppföras i två plan med en högsta byggnadshöjd om 10 meter. För att 
passa väl ihop till befintlig bebyggelsemiljö bör husen uppföras med sadeltak. Inom planområdet 
ska friliggande hus, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus tillåtas. 

 

Arbetsplatser  

Länghem är en boendeort med goda pendlingsmöjligheter till arbetsplatser på de större orterna i 
närområdet. Avståndet till Tranemo är cirka 2 mil och till Borås cirka 3 mil. 

 

Service 

I Länghem finns ett mindre utbud av kommersiell service med matbutik, restaurang, bank och 
café. Offentlig service finns bland annat i form av förskola, skola, sporthall, bokbuss och buss-
linje till Tranemo och Borås. I Länghem finns för övrigt ett rikt föreningsliv. 
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I centralorten Tranemo finns ett större utbud av handel och service. Här finns matbutiker, kläd-
butiker, skobutik, bokhandel, sportbutik, frisörer, banker, post, systembolag, apotek, privata gym, 
restauranger, fik, gatukök, pizzerior, färgbutik, presentbutik och blomsterbutiker. 

 

Planbestämmelser 

Inom detaljplanen anges följande planbestämmelser: 

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser: 

VÄG  Vägändamål 

GATA  Gatuändamål 

NATUR  Naturändamål 

Kvartersmark: 

B  Bostadsändamål 

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med kommunalt huvud-
mannaskap 

dagvatten Marken är avsedd för infiltration av dagvatten 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

e1 40 Största tillåtna byggnadsarea i procent av fastighetsarean, motsvarande 320 m² 
för minsta tillåtna tomtstorlek 

e2 800 Minsta tillåtna tomtstorlek är 800 m2 

p1
 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 

<0,0> Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter, vilket är 10, 0 meter 

b1 Endast källarlösa hus tillåts inom området 

b2 Radonsäker grundläggning ska utföras vid byggnation av bostadshus 

a1 Marklov krävs för fällning av träd med ett stamomfång på minst 150 cm på en 

höjd av 1,3 meter ovan mark inom NATUR-området 

 

Utöver ovan redovisade bestämmelser pekar plankartan ut områden där marken inte får förses 
med byggnad, så kallad ”prickmark”; mark som endast får förses med komplementbyggnad, så 
kallad ”korsmark”; samt utfartsförbud från bostadsmark mot Ingestorpsvägen. 
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Bild 8. Föreslagen plankarta till detaljplanen, granskningsversion. 

 

Gator och trafik och parkering 

Infart till detaljplaneområdet sker från Ingestorpsvägen via Kastanjevägen. I angränsande detalj-
planer finns redan gatumark utpekat. Ny gata föreslås i den södra delen med matning från Kas-
tanjevägen. I norra delen av området är en del av Ingestorpsvägen med i planen för att säkerställa 
planens bestämmelse om att stängsel ska finnas mot gatan. Parkering ska ske inom varje fastighet. 

 

Gång- och cykelvägar 

I anslutning till planområdet mellan Kastanjevägen och Cypressvägen finns en gång- och cykel-
väg som leder in mot den centrala delen av Länghem. Inga särskilda gång- eller cykelvägar finns 
utpekade i detaljplanen, och bedöms inte behövas inom planområdet.  

 

Kollektivtrafik 

Bussförbindelse finns, med hållplats cirka 200 meter från planområdet, till centralorten Tranemo 
via Limmared. I Limmared finns även kommunens järnvägsstation utmed Kust till kustbanan, 
som går mellan Göteborg och Kalmar. 
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 

I södra delen av planområdet föreslås ett markområde med användningen NATUR, och med 
särskilt syfte att vara tillgängligt för omhändertagande av dagvatten från gatumark genom för-
dröjning och infiltration. Planområdet lutar mot sydost vilket ger en naturlig avrinning från gatu-
marken mot det utpekade dagvattenområdet. Dagvatten från mark för bostadsändamål ska om-
händertas inom tomtmarken. 

 

Vatten och spillvatten 

Fastigheterna inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnä-
tet. 

 

El- och tele 

Angränsande bostadsbebyggelse är anslutet till befintligt el- och telenät. Ny bebyggelse ska anslu-
tas till befintligt nät. 

 

Avfallshantering 

Sophantering ska kunna ske på kvartersmark, och sophämtning ska kunna ske vid lokalgatan eller 
på särskilt anvisad plats inom området. 

 

Värme 

Ny bebyggelse kommer att värmas individuellt. Ur miljösynpunkt är det fördelaktigt om energis-
nåla uppvärmningsanläggningar och förnyelsebara energikällor används. 

 

 

Störningar, hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller 

Planområdet gränsar till bullerutsatt område från väg 27, vilken är belägen cirka 1,9 km sydväst 
om planområdet. Avståndet mellan vägen och planområdet är så pass stort att risken för störning 
som kräver åtgärder bedöms som försumbar. 

Avståndet till järnvägen, som passerar genom Länghem, är cirka 580 meter. Eftersom det finns 
bostadsbebyggelse mellan de planerade bostäderna i aktuellt planförslag och järnvägen bedöms 
risken för att störning ska uppstå som kräver åtgärder som mycket liten. 

På Ingestorpsvägen, direkt väster om planområdet, gjordes 2010 en bullerberäkning av BSV med 
en utgångspunkt på 1000 fordon/årsmedeldygn. I nuläget anger Trafikverket att det är totalt 
482 fordon/årsmedeldygn på Ingestorpsvägen, det vill säga betydligt lägre än den beräknings-
grundade trafikmängden. Resultatet från BSV:s beräkning var att det vid en fordonshastighet av 
70 km/h uppnås en nivå på 55 dBA cirka 15 meter in på kvartersmarken enligt då gällande de-
taljplan. Vid en hastighetsbegränsning på 50 km/h, vilken råder i nuläget vid planområdet, beräk-
nades gränsen för 55 dBA uppnås cirka 10 meter in på kvartersmark. Närmaste byggrätt för bo-
stadshus enligt nu aktuellt planförslag mot Ingestorpsvägen är 12 meter. Det innebär att kraven 
för inomhusmiljön går att uppnå samt att skyddade uteplatser vända mot tyst eller ljuddämpad 
sida går att åstadkomma. 
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Radon 

Det finns alltid en viss risk för förekomst av radon i marklager, och lokalt kan det finnas mindre 
områden av högradonmark. Tillförda grundläggningsmassor kan även innehålla höga halter ra-
don. En planbestämmelse i plankartan anger att radonsäker grundläggning ska utföras vid bygg-
nation. 

 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Enligt SGUs webbaserade karttjänst ligger grundvattenytan relativt ytligt. Även i tidigare nämnd 
geoteknisk undersökning från 1980, som gjordes för ett större område, påpekas att höga vatten-
stånd kan förekomma. Gällande detaljplan anger därför att en geoteknisk utredning ska genomfö-
ras i samband med exploateringen av planområdet.  

 

Genomförande 
I genomförandedelen redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 
åtgärder och konsekvenser som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Här redovisas bland annat kommunens utgifter och inkomster 
som föranleds av planen. 

 

Organisatoriska frågor 

Planförfarande och tidsplan 

Detaljplanen handläggs enligt så kallat standardförfarande och förväntas ha följande preliminära 
tidsplan: 

• Samråd genomfördes 2016-05-19 till 2016-06-10 

• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2017 

 

 
Bild 9. Schematisk figur över planprocess enligt standardförfarande. Nu aktuell fas i planprocessen är markerad med 
röd linje. 

 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet, det vill säga de allmänna plat-

ser betecknade med VÄG, GATA och NATUR i plankartan. För väg 1674 är staten väghållare, 

det vill säga det område som i plankartan är betecknat som VÄG. 

 

Markförvärv 

Inget markförvärv krävs för ett genomförande av planen. 
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Särskilda avtal 

Inga särskilda avtal krävs för ett genomförande av planen. Avtal med framtida exploatör av om-
rådet kommer att behövas vid försäljning av området för att reglera frågor kring anslutning till 
kommunala infrastrukturanläggningar. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen berör endast fastigheten Ingestorp 3:147. Om planområdet ska säljas fordras en 
lantmäteriförrättning för bildande av tre separata fastigheter för bostadsändamål. Naturmarken 
ska ligga kvar i den kommunala fastigheten. Planområdet ger möjlighet att dela upp bostadskvar-
teren i flera fastigheter om så önskas, dock med en begränsning till att tomtstorlekarna inte får 
vara mindre än 800 m2. Fastighetsägaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning. 

 

Gemensamhetsanläggning m.m. 

Planen berör inga gemensamhetsanläggningar. Beroende på utformningen av området kan öns-
kemål komma att finnas om att ha vissa gemensamma ytor inom planområdet, vilket får lösas i 
samband med ansökan hos Lantmäteriet. 

 

Rättigheter 

Det finns inga fastighetsrättsliga rättigheter inom planområdet. Ledningsdragningar med mera 
kommer att ske inom fastigheten när den exploateras och därefter säkerställas med rättigheter, 
efter ansökan hos Lantmäteriet, om så bedöms behövas. 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

För området finns ingen fastighetsplan. Kommunen bedömer att det inte behövs några fastig-
hetsindelningsbestämmelser för att detaljplanen ska kunna genomföras.  

 

Tekniska frågor 

Planbestämmelsen b2 föreskriver en radonsäker grundläggning. 

 

Konsekvenser 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Planens genomförande innebär att tre kvarter för bostadsändamål kan bildas. Inom det norra 
bostadskvarteret på cirka 8300 m2 ges möjlighet till bildande av maximalt 10 bostadstomter, för-
utsatt att separata bostadstomter avses bildas. Inom de två södra bostadskvarteren på 
cirka 6100 m2 respektive 5200 m2 ges möjlighet till bildande av uppskattningsvis 6 respektive 4 
separata bostadstomter eller motsvarande.  

 

Fördelning av kostnader, avgifter och taxor 

Kostnaderna i samband med planens genomförande tillfaller fastighetsägaren. I nuläget är kom-
munen fastighetsägare. Då kommunen avser avyttra bostadskvarteren kommer den framtida ex-
ploatören för bostadsfastigheterna att få bekosta utbyggnaden av området. Frågor kring kostna-
der för exploaterandet av området ska regleras i avtal mellan kommunen och exploatören. 
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Kommunen kommer att kvarstå som ägare och huvudman till naturområdena inom planområdet. 
Kostnaden för drift och skötsel av naturområdena ansvarar kommunens för. 

 

Planavgift 

Planavgift ska tas ut vid bygglov. 

 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl 
finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång forts-
ätter den att gälla. Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas utan 
att uppkomna rättigheter i planen behöver beaktas. 

 

Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats av Vatten och Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors och Jonas T Sande-
lius i samarbete med Näringsliv- och strategisektionen i Tranemo kommun, med undertecknad 
som handläggare. 

 

 

Eva Djupfors 

Planförfattare, Vatten och Samhällsteknik AB 

 

 

 

Elin Berg 

Planarkitekt, Näringsliv- och strategisektionen 
Tranemo kommun 

 

Jonas T. Sandelius 

Kvalitetsansvarig, Vatten och Samhällsteknik AB 

 

 

 


