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§ 25 KS 2021/316 4.2.2.2 

 

 

Planbesked- Ganymeden 11 

Planerings- och ekonomiutskottets beslut  

Planerings- och ekonomiutskottet beslutar att ge ett positivt planbesked för 
inkommen ansökan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 5§, och ger i 

uppdrag åt förvaltningen att påbörja planläggning för en ny detaljplan för 

fastigheten Ganymeden 11.  

Planavtal ska upprättas med den sökande.  

Beslutet ersätter planerings- och ekonomiutskottets beslut om ändring av 

detaljplan för Ganymeden 11 2021-06-07 § 74.  

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

Sverigedemokraterna Åtvidaberg anser att det är mycket glädjande med 
kommunala entreprenörer som vill utveckla centrala Åtvidaberg. Vad beträffar 

centrala Åtvidabergs utveckling vill SD Åtvidaberg däremot understryka det 

skriande behovet av nya trygghetsboenden, detta är ett problem som måste 
hanteras inom en väldigt snar framtid. Frågan har varit på den politiska tapeten 

under en längre tid, målsättningen har varit att få privata entreprenörer att bygga 

åt kommunen men så har inte skett. SD Åtvidaberg menar därför att kommunen 
måste börja överväga att bygga trygghetsboenden i kommunal regi för att möta 

det aktuella och framtida behovet. En förutsättning för att det ska kunna göras är 

att kommunen har tomter för ett sådant ändamål. 

SD Åtvidaberg anser att användningen av Ganymeden 11 borde utredas mer 
ingående än vad som har gjorts. Kommunen har väldigt få centrala tomter och 

exploatering av dessa måste ske varsamt. Vi menar att det troligtvis finns en 

bättre användning av fastigheten än att sälja den i syfte att bygga bostäder. SD 
Åtvidaberg har generellt sett en restriktiv hållning till att sälja kommunala 

fastigheter. 

Med det sagt avvaktar vi den kommande detaljplanen men vill samtidigt 

understryka att SD Åtvidaberg anser att fastigheten inte bör säljas innan 
alternativa användningsområden för fastigheten inom ramen för kommunens 

verksamhet har utretts. 

Beskrivning av ärendet 

Nike Törnqvist, planarkitekt, föredrar ärendet.  

Planerings- och ekonomiutskottet beslutade 2021-06-07 att ge positivt planbesked för 
inkommen ansökan och gav i uppdrag åt förvaltningen att påbörja planläggning för ändring 

av gällande detaljplan från 1955. Under planarbetets gång har det framkommit uppgifter 
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som föranleder att det bedöms lämpligare att ta fram en helt ny detaljplan för området 

istället för en ändring av detaljplan. Till exempel framkom att fastigheten tidigare har 
fungerat som bensinstation. Byggnaden på platsen, den så kallade röda ladan, bedöms 

också vara i ett sämre skick än vad som tidigare funnits vetskap om. 

Planområdet omfattar fastigheten Ganymeden 11, se bilaga 2. Projekt G AB har framfört 
intresse att köpa fastigheten Ganymeden 11 och bygga radhus/lägenheter i 

äganderättsform, uppskattningsvis 4 - 5 lägenheter. Idag äger kommunen fastigheten. 

Villkoren för försäljning av fastigheten regleras i ett markanvisningsavtal (KS 2020/730). 
Ny detaljplan behövs då gällande detaljplan från 1955 medger användningen bostäder och 

handel (BH) med en specifik skrivelse att bottenvåning inte får nyttjas för bostadsändamål. 

I gällande detaljplan finns även ett område utpekat som allmän platsmark och park, som 

idag inte är tillgängligt för allmänheten.  

I översiktsplanen beskrivs kommunens ambition att förtäta och öka tillväxten i Åtvidabergs 

tätorts mest centrala delar. Idag råder bostadsbrist i centrum. Fastigheten Ganymeden 11 

ligger centralt i tätorten och har ett mycket attraktiv läge för bostäder med närhet till både 

kommunikationer och service.  

Idag finns en äldre stallbyggnad med anor från 1870-talet på platsen, se bilaga 3. I folkmun 

kallas byggnaden röda ladan, då den under en period var målad i falu slamfärg. Röda ladan 

är ritad av rikskände arkitekten Axel Kumlien som bland annat har ritat Grand hotel i 
Stockholm och sjukhusområdet i Linköping. Byggnaden har sedan dess fungerat som kafé, 

bageri, bensinstation, butik och magasin.  

Östergötlands museum har lämnat ett yttrande angående röda ladan och dess 
kulturhistoriska värde. Muséet bedömer att byggnaden besitter högt kulturhistoriskt värde, 

dels som enskild byggnad men också som en del av kulturmiljön på platsen. Byggnaden 

ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och bör renoveras. Åtgärder bör utföras 
varsamt med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden (Plan- och bygglagen 8 kap 17 

§). Byggnaden tål ingen påbyggnad och inte heller någon tillbyggnad på gaveln mot 

nordväst.  

Idag är byggnaden i dåligt skick och saknar funktion. I gällande detaljplan finns inget 
skydd mot rivning eller förvanskning. Fastighetskontoret uppskattar att kostnaden för 

renovering av ladan i syftet att göra lokalen uthyrningsbar, utan att lokalen anpassas efter 

särskild verksamhet, är 8 miljoner kronor. Det saknas idag både el och vatten i byggnaden. 
Muséets yttrande att byggnaden inte tål påbyggnad eller tillbyggnad gör det svårt att 

anpassa byggnaden till bostäder. Därför föreslås att ny detaljplan inte innehåller ett 

rivningsförbud av byggnaden. Detaljplanen ska dock ställa höga krav på att byggnad på 
platsen passar in i kulturmiljön och tar vara på detaljer från originalritningar för röda ladan, 

se bilaga 4.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 

Bilaga 1. Ansökan, Planbesked Ganymeden 11 

Bilaga 2. Planområde Ganymeden 
Bilaga 3. Fotografier Röda ladan 

Bilaga 4. Originalritningar Röda ladan 

Bilaga 5. Yttrande Länsmuseum om Röda Ladan (Ganymeden 11) 
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Beslutet skickas till 

Projekt G, Daniel Wittzell 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akt 


