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 DETALJPLAN för Tåstarp 1:28  

 

UTLÅTANDE 
 

 

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 

Planförfarande 

Ärendet handläggs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.  

Samråd 

Granskning har genomförts under tiden 2019-10-01 till 2019-11-15 samt granskning 

under tiden 2019-11-01 till 2019-11-15. Myndigheter, förvaltningar och grannar har 

beretts tillfälle att yttra sig och fått planhandlingarna tillsända. Planförslaget har varit 

tillgängligt på kommunkontoret, Tranemo bibliotek samt på kommunens hemsida 

under granskningstiden. 10 yttranden har inkommit vilka redovisas nedan 

tillsammans med kommunens kommentarer till det aktuella yttrandet och om det ger 

anledning till några justeringar av planförslaget. Yttrandena finns tillgängliga i sin 

helhet på kommunkontoret. 

 

SAMMANFATTNING  OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

I planbeskrivningen har förtydligande gjorts avseende planerad bebyggelse i 

förhållande till utförda bullerberäkningar samt nya illustrationer av planerad 

bebyggelse. 

 

Föreslagna förändringar är inte av den omfattningen att planen på nytt behöver tas 

upp för granskning. Planförslaget förslås nu tas upp för antagande.  
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YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen, 2019-11-14 

Samlad bedömning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 

kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

 
Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)  

• Mellankommunal samordning blir olämplig.  

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)  

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion  

 
Synpunkter på granskningshandlingen  

Dagvatten  

Enligt planbeskrivningen kan den hårdgjorda ytan öka från ca 100 kvm 

idag till uppemot 1800 kvm vilket i sammanhanget låter mycket. Det är 

viktigt att det dagvatten som inte infiltreras pga parkeringsplatser etc tas 

om hand i diken och renas innan det nåt Tranemosjön.  

 
Trafik  

Vid ny eller förändrad utfart krävs en ansökan om anslutning till allmän 

väg enligt väglagen. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen och 

Trafikverket är överens om utfartens utformning innan planen går till 

antagande. 

Kommunens kommentar:  

Kommunen tackar för synpunkterna och konstaterar likt länsstyrelsen att 

ökningen av hårdgjord yta blir ganska omfattande. Det beror på dagens, 

då det endast finns ett hus på tomten som inte har några hårdgjorda ytor 

utöver det. Kommunen kommer tillsammans med fastighetsägaren att se 

över hur dagvattnet kan ledas ut och infiltreras eller renas innan det når 

Tranemosjön.  
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Kommunen har gjort bedömningen att det är möjligt att åstadkomma en 

trafiksäker utfart på Tåstarpsgatan och anser att det först i bygglovskedet 

när fastigheten ska disponeras, som den tänkta utformningen av 

anslutningen är möjlig att samråda kring. 

Trafikverket, 2019-11-15 

 
Synpunkter  

 

Anslutning  

Trafikverket menar fortsatt att anslutningsfrågan ska vara löst i 

detaljplanen innan antagande. Befintlig anslutning har inte tillräckligt god 

standard enligt Krav och råd i VGU (Vägars och Gators Utformning) för att 

vara lämplig för den ökade mängd trafik som planförslaget medger. 

Anslutningen ska vara tillräckligt bred för att två fordon ska mötas. 

Anslutningen ska vara 3,5 - 6 meter samt med 4 - 6 meters radier. 

Trafikverket strävar generellt efter avståndet mellan anslutningar är minst 

50 meter, därav är det troligt att ett nytt läge för anslutningen inte är 

aktuellt.  

 

Dagvatten  

Trafikverket önskar fortsättningsvis att kommunen bedömer hur statliga 

vägar och järnvägar påverkas av ett 50- respektive 100-årsregn i samband 

med planläggning. I detta fall bedömer Trafikverket att planförslaget inte 

kommer påverka dagvattenhanteringen vid väg 156, och ser ingen 

försämring jämfört med dagens förhållande. Trafikverket kommer därför 

inte begära in ytterligare handlingar. 

Kommunens kommentar:  

Kommunen konstaterar alltjämt att planområdet ligger i en tydlig 

tätortsmiljö med högsta tillåtna hastighet 40 km/h. Både norr och söder om 

planområdet finns det hastighetsdämpande åtgärder på Tåstarpsvägen. 

Kommunen har därmed gjort bedömningen att det är möjligt och att 

utrymme finns att åstadkomma en trafiksäker utfart på Tåstarpsvägen och 

att marken därmed är lämplig att planlägga för bostadsändamål och anser 

att det först i bygglovskedet när fastigheten ska disponeras, som den 

tänkta utformningen av anslutningen är möjlig att samråda kring och söka 

tillstånd för ny eller ändrad anslutning. Planen har inte möjlighet att 

reglera utfartens utseende. Då prövning av anslutning sker av Trafikverket 

enligt väglagen finns inget behov av utfartsförbud.  
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Fastighetsägaren har under granskningsskedet lämnat in 

bygglovshandlingar för byggnationen, som ska behandlas parallellt med 

planens antagande. Inom ramen för bygglovshanteringen kommer 

handläggaren kontakta Trafikverket för att samråda kring förslaget. 

 

 

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA REMISSINSTANSER  

Vattenfall Eldistribution, 2019-11-04 

 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 

granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande 

yttrande: 

Vattenfall har i samrådsskedet redogjort för elanläggningar inom 

detaljplanen och denna information gäller alltjämt. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna. 

Fastighetsägare 1, yttrande 1, 2019-11-05 

• Passar ej med lägenheter i vårat område. Bygg på andra sidan sjön. 

• Kommer bli en hel del stök och spring. Folk kommer att ”gena” till 

badplatsen via min trädgård.  

• Satsa på att göra det till ett nytt hus istället. Riv skiten och bygg till 

en familj. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och svarar nedan i kommentaren till 

yttrande 2. 

 

Fastighetsägare 1, yttrande 2, 2019-11-07 

• Mitt hus och mark sjunker i värde 

• Bättre att bygga lägenheter på andra sidan. Då vi i området vill 

bevara vårt område med det gamla fina huset. 

• Folk kommer att genom igenom min trädgård för att ta sig till sjön 
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• Med lägenheter kommer det att bli störigt med en massa folk som 

jag inte känner.  

• Bättre att riva/bygga om till ett bättre enfamiljshus. 

• Finns ingen garanti på att det blir ”lugnt” folk som flyttar in (10 

lägenheter??) Hur kan ni garantera ordning och reda. 

• Finns det garanti på att det inte blir folk som flyttar in, som har 

någon aning om vad som är mitt/ditt? 

• Är lättare att ha kontakt med blivande granne om det bara är nån 

enstaka person/familj som bor där. 

• Tycker varken att det är estetiskt snyggt eller praktiskt med 

lägenheter här. 

• Bättre att bygga lägenheter på andra sidan sjön. Närmare centrum. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna och konstaterar att denna planen 

endast berör det aktuella planområdet och då det är vad kommunen fått 

ansökan om och lämnat positivt planbesked på till fastighetens ägare. 

Eventuellt andra platsers lämplighet är inte föremål för prövning i planen, 

men kommunen kan konstatera att det redan byggs bostäder på andra 

sidan sjön, men att det inte hindrar byggnation även på Tåstarpssidan. 

Kommunen kan naturligtvis inte påverka vilka som flyttar in och bosätter 

sig, men har inga farhågor kring att det bosättningen på Tåstarp 1:28 skulle 

innebära ordningsstörningar eller andra olägenheter än vad som kan 

uppstå var som helst i vårt samhälle. 

I prövningen av planen har kommunen gjort bedömningen att platsen är 

lämplig för den tänkta bebyggelsen, med de anpassningar som kommunen 

reglerat i planens bestämmelser, om exploateringsgrad, fasadmaterial och 

höjdbegränsningar. I planen finns bestämmelser om att fasader ska vara av 

trä eller puts, för att ta hänsyn till befintlig bebyggelse. Kommunen har 

också gjort bedömningen att kring den aktuella fastigheten finns ett par 

större byggnader; gamla färgfabriken bredvid och snickerifabriken 

mittemot på andra sidan gatan och att det härigenom bildas ett kluster av 

lite större byggnader som tåler något större hus än vad som är fallet i 

övrigt i Tåstarp. 
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Fastighetsägare 4 

Huset verkar inte anpassat efter befintlig byggnation. De flesta husen är 

en- eller tvåfamiljshus. Tåstarp har också Tranemos äldsta 

sammanhängande bebyggelse. Därför bör man vara aktsam om den 

miljön. Parkmark bör inte användas för byggnation. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen tackar för synpunkterna. Byggnationsförslaget har gjorts om 

mellan samråds- och granskningsskedet till att endast bli två våningar, 

med trä som fasadmaterial på byggherrens eget initiativ. Kommunen har 

dock in arbetet med planen förskrivit att fasader ska utföras i trä eller puts 

för att ta hänsyn till befintlig bebyggelses. Byggnadshöjden har också 

sänkts för att bättre harmoniera med befintligt och säkra att byggnationen 

inte blir högre än två våningar. 

Stora delar av Tåstarp utgörs mycket riktigt av mindre hus, i en- eller 

tvåfamiljshus. Dock finns det ett par byggnader intill planområdet; 

färgfabriken och stickeriet som är lite högre och större. Den nya 

bebyggelsen bildar tillsammans med dessa ett kluster av lite större hus och 

kommunen gör därmed bedömningen att området inte påverkas negativt 

av denna förändring.  

I detta fallet utgörs parkmarken inte av områden som är av betydelse för 

allmänheten. Den del av Tranemo 2:1 som kommunen sålt till Tranebo 

utgörs av en 14 meter bred remsa som består av sly och en bank för 

ledningsdragning. Nedanför detta finns parkytor med badplats, lekytor 

samt gång- och cykelbana som säkrar invånarnas tillgång till Tranemosjöns 

strand. 

Yttranden utan kommentarer/erinringar 

- Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 2019-11-19 

- Lantmäteriet  

- Fastighetsägare 2 och 3, Tåstarp 1:36 

 

Upprättad i november 2019  

 

Mattias Josefsson 

T.f. sektionschef  

Tranemo kommun 


