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Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit senast måndagen 
den 8 januari till: sbn@borgholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar företrädesvis emot synpunkter via e-post. 
Om du inte har tillgång till en dator går det bra att skicka in dina synpunkter 
till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 52
387 21 Borgholm

Upplysningar i planärendet lämnas av Julie Thiel
Telefon: 0485-88 042
E-post: julie.thiel@borgholm.se
dnr: S 2017-515

Tillhörande handlingar:
- ändring av plankartan med bestämmelser
- tillägg till planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling)
- fastighetsförteckning
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Förutsättningar
Ändring av detaljplan för 
Resedan 8.

Tillägg till planbeskrivningen
Bakgrund
Detaljplan för Resedan 5,6,7,8, 
Smörblomman 14 samt del av Borgholm 
1:1, antogs 2006.  I denna planlades 
fastigheten Resedan 8 för handels- och 
bostadsändmål. Fastigheten får enligt 
planen bebyggas till 25 % av ytan. 
Borgholm Energi AB avser att 
skapa ytterligare möjlighet för 
bostadsbyggande på Resedan. Därför 
har kommunstyrelsens arbetsutskott gett 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ändra planen för fastigheten. 
Ändring av detaljplan innebär att gällande 
detaljplan (plan 301) fortsätter att gälla, men 
att ändringar görs i planens bestämmelser. 

Ändring till detaljplanen
Planhandlingarna består av detta ”Tillägg 
till planbeskrivning” samt en ändring på 
plankartan. Endast ändringen av plankartan 
blir juridiskt bindande. 

Planprocessen
Detaljplanen handläggs med ett begränsat 
standardförfarande. Det innebär att 
kommunen tar fram ett förslag till ändring 
av detaljplan som sakägare och andra får 
möjlighet att godkänna vid samråd. Efter 
samrådet kommer inkomna synpunkter att 
sammanställas i ett granskningsutlåtande 
som ska innehålla information om att 
samrådskretsen godkänt förslaget samt 
synpunkter från samrådet. Om synpunkter 

kommer in under samrådet som föranleder 
revideringar i förslaget, kommer det att 
ställas ut för granskning innan det antas av 
samhällsbyggnadsnämnden. Förfarandet 
går då över till ett s.k. standardförfarande.

Den som inte inkommit med skriftliga 
synpunkter under samrådstiden kan förlora 
rätten att överklaga planen. 

Kommunen bedömer att planförslaget 
är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen. Kommunen bedömer 
vidare att förslaget inte är av stor vikt 
eller har principiell betydelse och inte 
heller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planens bakgrund och syfte
Planändringens syfte är att utöka byggrätten 
på fastigheten Resedan 8 samt del av 9 och 
10.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB
Planområdet omfattas av bestämmelserna 
i 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken. Dessa 
bestämmelser omfattar hela Öland, som är 
av riksintresse på grund av sina samlade 
natur- och kulturvärden. 
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Planens läge
Planområdet som berörs av denna ändring 
är endast fastigheten Resedan 8 samt del 
av 9 och 10.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Resedan 8 och 9 ägs av 
Borgholm Energi AB. Fastigheten Resedan 
10 ägs av Bostadsrättsföreningen Resedan.
 
Behovsbedömning
Ändringen i planen medför inga 
förändringar i markanvändningen gent-
emot dagens förhållanden. Jämfört med 
gällande plan kan ändringen komma 
att leda till att en något större del av 
fastigheten kan komma att hårdgöras. Detta 
bedöms dock påverka omgivningen ytterst 
marginellt. Genom en behovsbedömning 
har kommunen kommit fram till att 
detaljplanens genomförande, även efter 
ändringen, inte kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan. Kommunen 
anser därför att någon miljöbedömning 
inte behöver göras för planändringen.

 

Planförslag
Ändring av planbestämmelse
Nuvarande planbestämmelse som styr 
fastighetens utnyttjandegrad (e1) är reglerad 
till 25% av ytan. Då fastighetens yta är 4781 
m2 innebär detta att bebyggelsen högst får 
omfatta en byggnadsarea om 1195,25 m2. 

Detta möjliggör inte ett maximalt 
nyttande av fastigheterna. Därför föreslås  
byggrätten ändras till 35% av fastighetens 
yta. Ny fastighetsgräns föreslås placeras 
en bit väster om befintlig gräns.

Medverkande tjänstemän
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Julie Thiel 
Planarkitekt  

Magnus Juhlin  
Plan- och byggchef
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Plankarta med bestämmelser
Ny egenskapsbestämmelse inom rödmarkerat område

Tidigare bestämmelse som utgår

e135

e125

e135
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Genomförandebeskrivningen beskriver 
hur planen ska genomföras och vilka 
konsekvenser det får. Den redovisar de 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs 
för att genomföra detaljplanen. Genomfö-
randebeskrivningen har dock ingen 
självständig rättsverkan. Avsikten är att 
den ska godkännas av kommunfullmäktige 
i samband med antagandet av detaljplanen. 
Beskrivningen blir därigenom vägledande 
vid genomförandet.

Sammanfattning av planförslaget
Ändringen av detaljplanen syftar till att 
utöka byggrätten på fastigheten Resedan 8 
samt del av 9 och 10. Ny fastighetsgräns 
föreslås placeras en bit väster om befintlig 
gräns.

Planförfarande
Efter samrådet sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. 

Upprättatandet av planförslaget följer Plan- 
och bygglagens anvisningar för begränsat 
standardförfarande

Planändringen beräknas bli antagen av 
Samhällsbyggnadsnämnden under vintern 
2018. 

Tidplan 2017-2018
Tid  Planprocess 
December Samråd
Januari Antag. av SBN
Februari Laga kraft

Tidsplanen kan komma att justeras under 
planprocessens gång. Detta beror på olika 
omständigheter, såsom tillkommande 
uppgifter som ej kan förutses vid 
planarbetets påbörjan. Kommunen kan 
inte påverka om planen blir överklagad. 
Uppskattning för tid av en lagakraftvunnen 
plan utgår från att planen ej överklagas.

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den 
dagen den vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighets-
ägare en garanterad rätt att, efter ansökan 
om bygglov, få bygga i enlighet med 
planen. Efter genomförandetidens slut 
är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. 

Kommunen kan efter genomförandetidens 
slut ändra eller upphäva planen. 
Detaljplanen är dock gällande tills dess att 
ny detaljplan tas fram.

Tid   Genomförandeprocess
2018 - 2022 Markförsäljning
  Anläggningsarbeten
  Utbyggnad

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Genomförandet av detaljplanen ankommer 
på kommunen och fastighetsägaren.

Huvudmannaskap
Planändringen omfattar inte allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
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Ekonomiska frågor

Anslutningsavgifter
Avgifter för anslutning till den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen erlägges 
enligt vid varje tillfälle fastställd taxa.

Medverkande tjänstemän

Julie Thiel
Planarkitekt

Magnus Juhlin
Plan- och byggchef

Ida Dessin
Mark- och exploateringsstrateg


