
KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 
atvidaberg.se 

Detaljplan för Åtvidaberg 3:7, 3:14 och del av 3:2 

Beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva lämpligheten för bostäder i anslutning 
till Nygårds förskola på fastigheten Åtvidaberg 3:14 och del av fastigheten Åtvidaberg 3:2 
genom upprättande av ny detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett nytt förslag till beslut som 
berör fastigheterna Åtvidaberg 3:7, 3:14 och del av 3:2 inom Nygård. Upprättande av ny 
detaljplan har i syfte att möjliggöra för bostäder bredvid Nygårds förskola. 

Fastigheterna Åtvidaberg 3:7 och del av 3:2 ägs av Åtvidabergs kommun. En försäljning av 
fastigheten Åtvidaberg del av 3:2 kommer genomföras år 2022. 

Fastigheten Åtvidaberg 3:14 ägs av Calmstad Fasanen AB. Calmstad Fasanen AB har även fått 
positivt planbesked (2021-10-11 § 115) gällande ansökan att exploatera bostäder och bygga 
om befintlig byggnad på fastigheten Åtvidaberg 3:14. Beslutet för planbesked ändras för att 
inkludera fastigheterna Åtvidaberg 3:7 och del av 3:2 i den nya detaljplanen. Detta beslut 
ersätter tidigare planbesked för Åtvidaberg 3:14. En ny detaljplan krävs för att tillgängliggöra 
trafik till fastigheten Åtvidaberg del av 3:2. 

Förslaget följer översiktsplanens riktlinjer för bostadsbyggande, att nya bostäder tillskapas 
genom förtätning i kommunens orter, samt att de i första hand ska lokaliseras i anslutning till 
befintlig infrastruktur. 

Planarbetet beräknas inledas under början av 2022 och avslutas 2024. 

Bakgrund 
Planområdet ingår i stadsdelen Nygård beläget i Åtvidabergs tätort. Området omfattar ca 1,2 
ha. Gällande detaljplan (detaljplan för Åtvidaberg 3:7, 3:14 och del av 3:2, antagen 2005-12-
13 § 139) medger användningen bostäder, kontor och förskola (B K S). Vid ny detaljplan är 
det lämpligt att justera så att förskola tas bort från fastigheterna Åtvidaberg 3:14 och del av 
3:2. Kvartersmark för allmännyttig verksamhet, förskola/skola, (S) rekommenderas att inte 
kombineras med kvartersmark för enskilt byggande, i detta fall kommer då bostäder (B) och 
kontor (K) kvarstå. Den nya detaljplanen kommer även säkerhetsställa användningen förskola 
(S) på fastigheten Åtvidaberg 3:7.

Åtvidaberg 3:14 har tidigare använts som förskola och sedermera som tillfälligt boende för 
personer som kommunen tagit emot 2015-2016. Åtvidabergs kommun avslutade förhyrningen 
under november 2020 och därefter har byggnaden stått oanvänd. Fastigheten Åtvidaberg del av 
3:2 är oexploaterad naturmark. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Calmstad Fasanen AB står för eventuella plankostnader gällande fastigheten Åtvidaberg 3:14. 
Åtvidabergs kommun står för plankostnader gällande fastigheten Åtvidaberg 3:7. 
Plankostnader gällande fastigheten Åtvidaberg del av 3:2 står den potentiella ägaren för eller 
Åtvidabergs kommun om fastigheten inte säljs. 

Kommunens eventuella plankostnader belastar driftbudgeten. Planen möjliggör intäkter genom 
försäljning av fastigheter. 

Delegationshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt I.25. 

Beslutsunderlag 
Begäran om planbesked Åtvidaberg 3:14 Planerings- och ekonomiutskottet 2021-10-11 § 115 
Åtvidaberg 3:14 - Situationsplan 

Beslutet ska delges 
Kommunstyrelsen  
Calmstad Fasanen AB 

Beslut är fattat av  
Mari Solbrekken, 
Enhetschef Samhällsplanering, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Datum 
2021-12-20 

Dokumentet har bekräftats digitalt och är därför inte undertecknat. 
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Bilaga 1: Karta med preliminärt planområde 
Preliminärt planområde är markerat med rött. Observera att gränsen är preliminär och kan 
komma att förändras under planarbetet. Det tänkta planområdet är Åtvidaberg 3:7, 3:14 och del 
av 3:2 samt Fasanstigen. 

Preliminär planområdesgräns 
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