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DETALJPLAN FÖR  

AMBJÖRNARP 1:85 M FL                 

AMBJÖRNARP TÄTORT, TRANEMO KOMMUN 
 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

HANDLINGAR 
 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plan- och genomförandebeskrivning  

 Plankarta med bestämmelser 

 Behovsbedömning  

 Fastighetsförteckning 

 

Planförslaget bedöms vara av begränsad betydelse och även sakna intresse för 

allmänheten förutsatt att framkomligheten längs med sjön säkerställs i samband 

med planarbetet. Det bedöms heller inte strida mot kommunens översiktsplan för 

Ambjörnarp.  

Detaljplanen hanteras med ett enkelt planförfarande.  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Inom planområdet ligger idag ett församlingshem, ägt av Svenska kyrkan.  

Användningsbestämmelsen för fastigheten Ambjörnarp 1:85 är idag begränsad till 

endast ”A”, vilket innebär allmänt ändamål. Önskemål finns om en försäljning av 

fastigheten. Förutsättningarna för en försäljning är idag begränsade med endast 

planbestämmelsen ”A”. För att öka chanserna att hitta en lämplig användning för 

området föreslås nu bestämmelser som möjliggör bostad, kontor och hantverk. 

Planförslaget ger även utrymme för att stycka av/dela fastigheten och uppföra 

ytterligare någon bostad innanför det nuvarande församlingshemmet och inom det 

område som idag är att beteckna som tomt.  

 

FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB 
  

 Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3 och 5 kapitel. 

Miljöbalkens tredje kapitel behandlar de grundläggande hushållnings-

bestämmelserna för mark och vattenområden. Den tänkta markanvändningen 

bedöms medföra en god hushållning av naturresurser från allmän synpunkt. Den 

tänkta markanvändningen medför inte heller att miljökvalitetsnormer enligt  

5 kap överträds eller att människor utsätts för varaktig störning.  

 

PLANDATA  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i Ambjörnarp i den södra delen av Tranemo kommun. 

Fastigheten är belägen direkt intill och i den norra änden av Kyrkesjön. 
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Planens areal är cirka 15 650 m
2
, varav 14 730 m

2
 utgör ny kvartersmark för 

bostäder, kontor etc. Resterande mark är också planlagd som kvartersmark(skola) 

men föreslås få bestämmelsen ”a”, innebärande att marken skall vara tillgänglig 

för in- och utfart från angränsande fastighet.  

 

Ambjörnarp 1:85 ägs av Svenska Kyrkan, Ambjörnarps församling, Tranemo och 

Ambjörnarp 1:2 ägs av Tranemo kommun.    

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  

I den kommunomfattande översiktsplanen för Tranemo, antagen under 2010, är 

området endast redovisat som planlagt, utan någon specificerad användning. 

Området ligger strax utanför det som betecknas som centrumplats.  

Detaljplaner  

Området är planlagt och omfattas av en detaljplan från 1960 som anger 

användningssättet ”A” för området. Det innebär att området får användas för 

allmänt ändamål.  
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Program för planområdet 

Eftersom planen bedöms kunna genomföras med ett enkelt planförfarande och 

sakna allmänt intresse, har något programskede inte varit aktuellt.   

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Vid upprättande av detaljplaner ska det göras en behovsbedömning som visar om 

planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet blir 

planen föremål för en närmare miljöbedömning, varvid en miljö-

konsekvensbeskrivning/MKB upprättas enligt Plan- och bygglagen. En MKB 

upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra 

anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 

hushållning med naturresurser.  

 

En behovsbedömning är genomförd och planens genomförande bedöms inte 

medföra någon betydande miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormerna 

överskrids. Någon fristående miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att 

upprättas, utan konsekvenserna för miljön redovisas i föreliggande 

planbeskrivning. Bedömningen grundas på de kriterier som finns i bilaga 4 i 

”Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar” samt 3 och 5 kap i 

Miljöbalken. 

Behovsbedömning: 

I behovsbedömningen, framtagen av bsv arkitekter & ingenjörer AB i samråd 

med Tranemo kommun, kom man fram till följande: 

  

Slutsats: Effekterna av ett genomförande av planförslaget förväntas var för sig 

eller sammantaget inte ge en betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna är 

av sådan komplexitet att en normal planbeskrivning enligt PBL är tillräckligt.  

 I planbeskrivningen bör följande frågor diskuteras och ev. restriktioner införas 

 på plankartan: 

 Strandskydd  

 Risken för ras/erosion. 

 Våtmarken i öster 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGA 
KONSEKVENSER 

NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR 

Mark och vegetation 

Ambjörnarp 1:85 ligger huvudsakligen på en platå runt +178 m ö h. På den högsta 

nivån ligger befintlig byggnad. Marken släntar ner mot Kyrkesjön och även 

västerut mot våtmark. Slänten är bitvis brant och nivåskillnaden ner till stranden 

ligger på ca 4-5 meter.  
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I slänterna ner mot sjön finns en del vegetation i form av björkar och enstaka 

större tallar. Lågpartiet på fastighetens östra sida består av en våtmark. 

Intill/igenom våtmarken rinner en bäck. På fastighetens mer höglänta delar, där 

församlingshemmet är beläget finns endast ett fåtal träd. På platån längre norrut 

finns tall-/björkskog. 

 

 

     
Tomten norr om befintlig byggnad. Slänten mot väster. 

 

 
I öster gränsar planområdet till en våtmark. Del av kvarteret ingår även i våtmarken. 

 

Marken runt församlingshemmet med anlagd tomt/gräsmatta är förhållandevis 

stor mot norr. Söder, öster och väster om byggnaden sträcker sig tomten fram till 

släntkrönet, d v s fram till dess att slänten ner mot sjön börjar.  

 

Inom planområdet finns inga kända naturvärden. En reservation för ev. biologiska 

värden i våtmarken i öster. Våtmarken i sig har även ett ekologiskt värde bland 

annat genom sin goda vattenhållande förmåga. En mindre del av våtmarken ligger 

inom fastigheten Ambjörnarp 1:85. Åtgärder som uppfyllnad e d i slänten ner mot 

våtmarken skall ske med försiktighet. En särskild bestämmelse kring detta har 

förts in på plankartan.  

   

Planförslaget innebär inga åtgärder invid vattnet. Om arbeten i vatten planeras i 

framtiden kan anmälan eller tillstånd om vattenverksamhet behövas. Samråd ska 

ske med aktuell myndighet (Länsstyrelse och/eller Kommun).  
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Friluftsliv 

Nere vid släntfoten finns bitvis en antydan till stig, vilket kan tyda på att området 

närmast vattnet används till promenader. Någon mer ordnad stig finns dock inte 

och i det sydöstra hörnet tvingas man, på grund av markförhållandena som är 

blöta, att ta sig upp på de högre delarna av tomten. Slänten och området nere vid 

vattnet bedöms idag som förhållandevis svårframkomliga.  

Strandskydd 

Strandskydd råder generellt vid hav, insjöar och vattendrag. Syftet med skyddet är 

att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livs-

villkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- 

och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 

Området får utvidgas till högst 300 m från strandlinjen, om det behövs för att 

tillgodose något av strandskyddets syften.  

Skyddet innebär bland annat att man inte får uppföra bebyggelse om det inte finns 

särskilda skäl för dispens eller upphävande av strandskyddet.  

  

Kyrkesjön omfattas av strandskydd intill 100 meter från strandlinjen.  
 

I kommunens LIS-plan(landsbygdsutveckling i strandnära läge) står följande om 

sjöarna runt Ambjörnarp: ” Inga LIS-områden föreslås. Kompletterande 

bebyggelse(t ex enstaka bostäder) bör dock kunna komma till i anslutning till 

befintlig bebyggelse med särskilda skälet tätortsutveckling. Runt flera sjöar finns 

befintliga verksamheter som måste få möjlighet till utveckling, även om det kan 

beröra strandskyddet i viss mån.”      
 

Planen: 

Planförslaget innebär att strandskyddet kring Kyrkesjön/inom planområdet till 

vissa delar begärs upphävt. De delar som föreslås upphävas är i huvudsak 

områden som redan är ianspråktagna som tomtmark till befintlig 

byggnad/församlingshem och bostad. Del av byggnaden har under lång tid, fram 

tills nyligen, använts som bostad. Innan Ambjörnarps församling köpte 

fastigheten(1979) användes den som lärarbostad.                                                                                                                                                                                                       

 

För att säkerställa att strandskyddets syften uppfylls har en frizon utmed vattnet 

prickats bort och angivits som x och n. Där x innebär att marken ska hållas 

tillgänglig för anordnande av fri passage för allmänheten och n innebär att marken 

ska hållas planterad. På så vis kan man trygga förutsättningarna för det rörliga 

friluftslivet och även skydda den viktigaste övergångszonen för djur- och växtliv. 

Inom området som ska fungera som ”frizon” föreslås strandskyddet ligga kvar. 

Bredden på frizonen är minst 25 m, bortsett från en kortare sträcka mot sydväst, 

där den endast är 15 m. Just här ligger bostadshuset som närmast sjön, och hela 

ytan som upphävs är idag ianspråktagen som tomtmark.   

 

Särskilda skäl: 

Det område inom vilket strandskyddet föreslås upphävas är idag att betrakta som 

redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Området utgörs av tomtmark till befintligt bostadshus/församlingshem.  

Med hänvisning till kommunens LIS-plan kan även särskilda skälet; 

”Tätortsutveckling” användas.   
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Planområdet ligger i direkt anslutning till skolan i Ambjörnarp liksom förskolan. 

Avståndet till busshållplats är endast ca 100 m. Läget är i övrigt centralt placerat i 

Ambjörnarp med närhet till ”centrum” och till större genomfartsväg.  

I samband med att planförslaget var utställt i Ambjörnarp kommenterade ett 

flertal personer förslaget och ansåg det väldigt positivt för orten att förutsättningar 

nu gavs för byggnationer av några lägenheter. Det är idag brist på hyreslägenheter 

i Ambjörnarp. Planförslaget ger möjligheter att till viss del avhjälpa detta. I 

Ambjörnarp ligger JABO:s tillverkningsenhet med stor tillverkning av mindre 

stugor och friggebodar. Företaget är beroende av att boendemöjligheter erbjuds på 

orten.  

 

Bättre läge för en byggnation än det som anges i planförslaget, är svårt att hitta i 

Ambjörnarp. Orten Ambjörnarp ligger i anslutning till ett flertal sjöar. Det är 

därmed så att i princip vilket område som än planläggs på orten påverkas 

strandskyddet. Invånarna i Ambjörnarp använder andra delar av områdena runt 

samhället för ströv- och vandringsleder. Planförslaget förhindrar dock inte att 

även denna strandremsa utnyttjas av allmänheten. Ortens badplats ligger vid den 

angränsande sjön Visen.  

 

Bedömningen är att strandskyddets syften kan säkerställas med de bestämmelser 

som föreslås.  

 
Flygbild. Område som omfattas av ett upphävande av strandskyddet har markerats.  

Geotekniska förhållanden  

Enligt SGU:s översiktsliga jordartskartering består området runt Ambjörnarp av 

isälvssediment.  

 

Bedömningen är att området med hänsyn till de geotekniska förhållandena är 

lämpligt att bebygga. I samband med eventuella kommande bygglov ska särskilda 

geotekniska undersökningar göras för att säkerställa rätt grundläggning.  
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Planförslaget ger möjlighet till ytterligare bebyggelse, men denna styrs i sin 

placering så att inga nya byggnader tillkommer närmare släntkrönet än den 

befintliga byggnaden. Detta för att undvika risken för ras. En bestämmelse har 

även föreslagits innebärande att befintliga träd i slänten ner mot sjön, i huvudsak 

ska sparas. Urglesning ska ske med försiktighet och med hänsyn till risken för 

minskad stabilitet i slänten. Träden är med sitt rotsystem positiva för att bibehålla 

slänten intakt.  

Radon 

Innan någon ytterligare byggnation kommer till i området och innan den byggnad 

som finns eventuellt omvandlas till bostad, bör en radonmätning göras av marken.  

Radonmätningen ska visa om det är nödvändigt med radonskyddat eller 

radonsäkert byggande. Information kring detta har förts in på plankartan.  

 

Vad är radonsäkert byggande? 

Vid radonsäkert byggande ställs höga krav på att byggnaden är tät mot inläckande 

jordluft. Genomföringar av rör görs lufttäta. Någon av följande kombinationer 

brukar kunna användas: 

 Kantförstyvad betongplatta, utförd så att den blir så tät att jordluft inte kan 

sugas in i huset.  

 Källarytterväggar/suterrängytterväggar utförs i betong. 

 I det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar. Dessa 

kopplas samman till ett rör som dras upp genom huset eller ut till plattans 

ytterkant. Om lufttrycket under huset måste sänkas, monteras en fläkt på röret.  

(Källa: Boverket) 

 

Krav med anledning av ev. radonförekomst kommer att ställas i samband med 

bygglov.  

Kulturvärden och fornlämningar  

Inom området finns inga kända fasta fornlämningar eller andra kulturhistoriskt 

värdefulla områden/objekt.  

  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder, verksamheter 

Planområdet ligger i utkanten av Ambjörnarp och gränsar inte direkt till några 

bostadsområden. Runt Kyrkesjön finns ett antal bostäder, främst utmed den västra 

stranden. Fastigheten Ambjörnarp 1:85 gränsar till Ambjörnarps skola och har 

även sin tillfart via Fridhemsvägen som går över skolfastigheten Ambjörnarp 1:2.  

 

Inom planområdet finns en byggnad som använts som församlingshem. Här finns 

samlingslokaler, kök och även en lägenhet. Byggnaden har en byggnadsyta på ca 

270 m
2
 och är uppförd i två våningar med en tillbyggnad i ett plan. I den 

ursprungliga delen ryms bostad på våning två och kök tillhörande 

församlingshemmet på bottenplan. I denna del finns även en källarvåning.  

I den låga delen, tillbyggd 1981 finns samlingssalen.  
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Tomten till församlingshemmet är nästan 15 000 m
2
. Stora delar av tomten utgör 

slänt och mark på lägre nivåer som även i den östra delen är sank. Inom ytan som 

är högre belägen är bedömningen att det kan komma till ytterligare någon eller ett 

par byggnader med bostad, kontor eller annan verksamhet som ryms inom de 

föreslagna bestämmelserna.  

Byggnadskultur och gestaltning 

Någon styrning av byggnadernas utformning är inte föreslagen, mer än att högsta 

tillåtna höjd är satt till två våningar samt källare.  

 

        
 

 

Följande planbestämmelser föreslås: 

 

Användningsbestämmelser 

B, K, H Bostäder, kontor och hantverk 

S Allmänt ändamål/skola 

 

Egenskapsbestämmelser 

x  Marken skall vara tillgänglig för anordnande av fri  

  passage för allmänheten 

u  Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga  

  underjordiska ledningar. 

a1  Marken skall vara tillgänglig för in- och utfart från  

  angränsande fastighet. Rättigheten säkerställs med  

  servitut.   

n1  Marken ska hållas planterat  

n2  Utfyllnader eller andra markåtgärder skall ske med  

  försiktighet och efter samråd med   

  tillsynsmyndigheten.  

    

  Marken får inte bebyggas. 

 

p  Huvudbyggnad skall placeras minst 4.5 meter från  

  tomtgräns. Garage får placeras intill 2 meter från  

  tomtgräns.  

II  Högsta antal våningar 

 

 

  Område inom vilket strandskyddet upphävs 
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TRAFIK 

Området trafikmatas genom en mindre väg som går över kommunens 

skolfastighet Ambjörnarp 1:2. Vägen (Fridhemsvägen) är idag planlagd som 

kvartersmark (allmänt ändamål), är smal och har inte standard som en lokalgata.  

För att säkerställa att tillfarten till Ambjörnarp 1:85 fungerar även i framtiden 

föreslås nu vägen tas med i denna detaljplan och få bestämmelsen ”a”, ”Marken 

skall vara tillgänglig för in- och utfart från angränsande fastighet”. Sträckan från 

Gislavedsvägen och in till fastigheten Ambjörnarp 1:85 är ca 115 m.  

a-området förlängs söderut över Ambjörnarp 1:85 för att vid behov även tjäna en 

eventuell avstyckning av ytterligare fastigheter.  
 

 
Fridhemsvägens anslutning upp mot Gislavedsvägen i norra delen av planområdet. Fridhemsvägen 

är även infart till skolans parkering.  

STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller/störningar 

Enligt Trafikverket var antalet fordon på Gislavedsvägen vid en mätning år 2011, 

530 fordon per årsmedeldygn. Av dessa var 30 lastbilar.  

Avståndet till Gislavedsvägen är tillräckligt långt för att några bullerproblem inte 

ska uppstå med anledning av trafiken.  

Några andra kända bullerkällor finns inte.  

Drygt 200 m nordost om planområdet/fastighetsgränsen ligger en större industri 

(JABO). Förhärskande vindriktning är från planområdet. Avståndet bedöms vara 

tillräckligt stort för att störningar ej ska uppkomma.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, avlopp  

Fastigheten Ambjörnarp 1:85 är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.  

Kapacitet finns även för att ansluta ytterligare ett par bostäder/avstyckade 

fastigheter.  

 

Dagvatten från området kan med fördel infiltrera i slänterna ner mot 

sjön/våtmarken. Detta förutsätter att hänsyn tas, så att ytor med risk för 

förorening(parkering etc), inte avvattnas mot sjön/våtmarken. Statusen för de båda 

vattenförekomsterna Kyrkesjön och Lillån får inte försämras av åtgärder som 

vidtas inom området. Miljökvalitetsnormerna skall beaktas.  
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Uppvärmning och energi  

Bebyggelsen värms upp med individuella anläggningar. En strävan är att genom 

husplacering och fasadisolering minska energibehovet. Med tanke på att området 

ligger relativt högt och är placerat mot söder kan en solvärmeanläggning vara ett 

gynnsamt alternativ.   

 

Till fastigheten går idag en lågspänningsledning från Gislavedsvägen, längs med 

infartsvägen fram till församlingshemmet. Utanför fastigheten finns ett kabelskåp. 

Hänsyn till anläggningarna skall tas vid ev. åtgärder på vägen.  
 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön 

eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.  

 

Miljökvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. Idag finns gränsvärden för 

kväveoxider (främst kvävedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly samt 

partiklar. Fr.o.m. 2010 tillämpas även ett gränsvärde för halten marknära ozon. 

 

Den trafikökning som planförslaget innebär i närområdet får anses som marginell 

och ett genomförande bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer 

överskrids eller riskerar att överskridas.  

 

Miljökvalitetsnormer finns även för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna 

inom planområdet är goda, men risk föreligger att kemisk status kan riskera att 

inte uppnås till 2015. Statusen nu är dock god. Längs östra sidan av området 

mynnar vattendragsförekomsten Lillån. För båda vattenförekomsterna ska 

miljökvalitetsnormerna beaktas vid ändringen av planen så att status inte 

försämras av åtgärder.  

 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen hanteras med ett enkelt planförfarande.  

Samråd planeras under januari-februari 2013. 

Förutsatt att inga särskilda erinringar framkommer under samrådet kan 

detaljplanen antas i februari-mars 2013.  

Genomförandetid  

Genomförandetiden slutar tio år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 

Fastighetsrättsliga frågor  

Planen medger uppförande av ytterligare byggnader för t ex bostadsändamål. Det 

kan därmed bli aktuellt med fastighetsbildning/avstyckning av tomter inom 

området.  
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Vid behov skall även servitutsavtal upprättas avseende rätt att använda väg (a-

område).  

Tekniska frågor  

Inför ett kommande bygglov skall en markradonmätning genomföras. Beroende 

på om marken klassas i låg-, normal- eller högriskmark kan radonskyddat 

alternativt radonsäkert byggande komma att krävas.  

 

Bygglov skall även föregås av en geoteknisk utredning.  
 
 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 

Upprättad i april 2013 

 

 

Tranemo kommun 

 

  

Elin Berg  

Planarkitekt 

 

 
/P124805A 

 
 

Annacarin Holm 

planarkitekt 


