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PLANHANDLINGAR 
Detaljplanens diarienummer: 2020-00124 
 
Granskningstid: 2 veckor, efter att beslut om granskning är fastställt 
 
Process: Standardförfarande 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

 
Planhandlingar: 
Plankarta med planbestämmelser, 2020-05-28 
Planbeskrivning, 2020-05-28 
Göstas park PM MIFO Fas 1 2020-05-29 
Granskningsutlåtande (efter granskning) 
 
Övriga handlingar: 
Fastighetsförteckning* 
 
*publiceras inte på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR. Handlingen kan 
begäras ut genom kontakt med kommunen via telefon 0120 - 830 00. 
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DETALJPLANEPROCESSEN 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). En detaljplan reglerar 
markanvändningen som utformningen av bebyggelse, vägar och grönstruktur för ett 
område. När detaljplanen vunnit laga kraft är den ett juridiskt bindande dokument för 
efterföljande beslut såsom bygglov.  
 
Om planen inte är av betydande intresse för allmänheten, inte strider mot kommunens 
översiktsplan och inte kan medföra en betydande miljöpåverkan får planen tas fram enligt 
standardförfarandet. I annat fall ska ett utökat förfarande tillämpas.  
 
I följande plan tillämpas reglerna för ett standardförfarande eftersom planen inte bedöms 
vara av betydande intresse för allmänheten. Vid ett standardförfarande finns tre centrala 
skeden: samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för 
berörda parter till insyn och påverkan. Efter samrådsskedet bearbetas planförslaget och 
därefter ställs förslaget återigen ut på granskning under minst tre veckor. Inför granskning 
ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och 
övriga som har yttrat sig under samrådet om förlaget. Alla sakägare har rätt att lämna 
synpunkter under planprocessen. Dessa synpunkter måste inkomma senast under 
granskningsskedet, i annat fall mistes rätten att överklaga planen i ett senare skede. Efter 
granskningstiden sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och tar 
ställning till dem i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar genomförs antas 
planen i kommunfullmäktige. Tre veckor efter antagandebeslutet vinner planen laga kraft 
(såvida beslutet inte överklagas) och blir därmed en juridiskt bindande handling. 
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1. INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten för flerbostäder i befintlig byggnad 
på fastigheten Pluto 1 genom att upphäva bestämmelsen FSr - Fristående eller kopplade 
hus inom denna fastighet. 

Läge och areal 
Planområdet är 1886 m² och ligger i bostadsområdet Göstas Park, ca 1 km väst om 
Åtvidabergs centrum.  

 

Markägoförhållanden 
Fastigheten ägs av Åtvidabergs kommun. 
 

2. KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Åtvidabergs kommun, antagen 2018-03-28 anger att bostads-
utveckling bör i första hand ske genom förtätning av redan exploaterade områden i 
tätorter. Den anger vidare att förtätning bl.a. kan ske genom att befintliga bostads-
byggnader byggs om eller byggs till. 

Gällande detaljplaner 
För området gäller Basthagen, Södra delen, fastställd som Stadsplan 1978-06-13. 
Inom aktuell fastighet tillåts fristående eller kopplade bostadshus i en våning med största 
byggnadsarea på 225 m² för huvudbyggnad. 
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Utsnitt ur gällande plankarta och dess beteckningar 

 
Utdrag ur gällande planbestämmelser. 

Planuppdrag 
Planuppdraget har tillkommit genom ett delegationsbeslut taget den 10 februari 2020 av 
chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens 
delegationsordning punkt I.4.  
 

3. PLANFÖRSLAG – FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR  

Historik och omgivande bebyggelse 
Fastigheten Pluto 1 är en del av ett bostadsområde benämnt som Göstas park som 
planlades 1978 och färdigställdes i början av 1980-talet. Området som helhet består av 
kedjehus och fristående villor i 1,5 plan med tegeltak och fasader i trä. Pluto 1 planerades 
ursprungligen som ett enplans radhus med fyra lägenheter men som även kunde inredas 
som förskola. Byggnaden användes som förskola fram till 2017 då den anpassades till att 
fungera som boende för ensamkommande ungdomar. Idag står byggnaden oanvänd.  

mailto:kommun@atvidaberg.se


 

Granskningshandling, 2020-05-28 
Ändring av detaljplan för Pluto 1 

 

Åtvidabergs kommun 
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29  ·  E-post kommun@atvidaberg.se 
 

www.atvidaberg.se  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 

Sida 7(10) 

Planförslag  
Planförslaget innebär att bestämmelsen FSr 
- Fristående eller kopplade hus upphävs 
inom rödmarkerat område (Pluto 1). I 
samband med att denna bestämmelse 
upphävs, så upphävs även största 
byggnadsarea. Den prickade marken i 
befintlig plan bedöms som tillräcklig 
begränsning i bebyggandets omfattning. 
Kvar blir användningsbestämmelsen ”B – 
Bostäder”, samt egenskapsbestämmelsen 
om högst ett våningsplan (I). Planförslaget 
möjliggör att befintlig byggnad kan 
inrymma 3-4 marklägenheter. Ingen 
ytterligare bebyggelse planeras i samband 
med planändringen.  

Gestaltning 
Byggnaden består av sadeltak i rött tegel och fasad i röd stående träpanel med vita 
detaljer. Planändringens intention är att byggnadens exteriör kommer vara oförändrad 
medan interiören anpassas för bostadsändamål. 
 

 
Vy över planområdet från nordväst. 

Gatunät och trafik 
Fastigheten är ansluten till Göstas väg som i sin tur ansluter till Gruvgatan i öster. 
Trafikmängden från de tillkommande bostäderna förväntas vara likvärdig jämfört med 
trafikmängden från tidigare verksamhet på fastigheten. 

Gång och cykelvägar 
Längs med Göstas väg och i dennes förlängning i vardera riktning finns en kombinerad 
gång- och cykelväg som sammankopplar området med övriga tätorten. 

Utsnitt som visar ändringen i plankartan. 
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Parkering 
Inom fastigheten finns en befintlig parkering med plats för åtta fordon. Detta bedöms som 
tillräckligt för att täcka behovet för de boende. 

Kollektivtrafik 
Busshållplats med lokal busstrafik finns belägen vid Gruvgatan, 400 m från planområdet. 
Basthagens tågstation ligger ca 700 m från planområdet, där avgår tåg mot Linköping alla 
morgnar; två gånger på vardagar och en gång på helgdagar. 

Service 
Livsmedelsbutik, apotek, vårdcentral m.m. finns beläget i Åtvidabergs centrum, ca 1,5 
km gångväg från planområdet. 

Förskola och lågstadieskola finns ca 1 km från planområdet (Centralskolan). 
Högstadieskola (Alléskolan) och gymnasieskola (Bildningscentrum Facetten) är båda 
belägna ca 1,5 km från planområdet. 

Lek och rekreation 
Planområdet ligger i direkt anslutning till en mindre lekplats, ett skogsområde, och en 
större gräsyta som ger goda möjligheter för lek och rekreation för olika åldrar. 

Mark och natur 
Planområdet är flackt och utöver den befintliga byggnaden består marken mestadels av 
gräsytor och ett fåtal mindre lövträd. I södra delen finns en hårdgjord parkeringsyta om ca 
230 m². 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i planområdet. 

Färskvatten, spill och dagvatten 
Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Värme 
Fastigheten värms upp med direktverkande el. 

El, tele och fiber 
Fastigheten är ansluten till EONs elnät, Skanovas telenät, samt det kommunala fibernätet. 

Avfall och återvinning 
Åtvidabergs Renhållning AB sköter sophanteringen. 

4. KONSEKVENSBESKRIVNING 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. 
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Hållbar utveckling 
Planen innebär att en redan befintlig byggnad kan användas för bostadsändamål vilket 
bidrar till en hållbar stadsutveckling i flera aspekter. 

Miljömålen 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra etappmål och 
sexton miljökvalitetsmål. Aktuell planändring berör främst miljökvalitetsmålen 
Begränsad miljöpåverkan och God bebyggd miljö, samt i mindre grad även andra mål, då 
ingen ny exploatering sker, utan en befintlig byggnad nyttjas för bostäder i ett centralt 
läge i tätorten. 

Riksintressenpåverkan 
Planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövård (3 kap 5 § MB). Detta område 
täcker större delen av Åtvidabergs tätort. Planområdet omfattas även av riksintresset för 
naturvård (3 kap 6 § MB), vilket syftar på eklandskapet. Planområdet bedöms dock inte 
ha någon påverkan på dessa. 

Miljökvalitetsnormer 

MKN för vatten 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka MKN för vatten. Avloppsvatten är 
anslutet till kommunalt nät. 

Natur, kultur och friluftsliv 
Planändringen förväntas inte påverka vare sig natur-, kultur-, eller friluftsvärden. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
En MIFO fas 1 inventering har genomförts under maj 2020. Inventeringen visade att 
området är uppfyllt med i huvudsak schaktmassor under befintlig bebyggelse. Även annat 
avfall har tippats där. Den preliminära bedömningen är att en ytterligare undersökning i 
form av MIFO fas 2 behöver göras före detaljplanens antagande. 

Radon  
Enligt SGU:s kartdatabas ligger planområdet inom normalriskområde för radon. 

Buller 
Planområdet ligger inte i närheten av någon större väg eller andra källor till höga 
bullernivåer. En bedömning har därför gjorts att bullernivåerna i dagsläget ligger under 
aktuella riktlinjer. 

Risk för höga vattenstånd och översvämningar 
Närmaste vattendrag är Bysjön, ca 850 meter söderut. Ingen risk för översvämning 
bedöms föreligga. 
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5. GENOMFÖRANDE 

Genomförandetid 
Planen föreslås få en genomförandetid på 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 
Ändring av detaljplan upprättas av Åtvidabergs kommun som också författar 
handlingarna. 

Kvartersmark 
Planområdet omfattar endast kvartersmark och kommer fortsättningsvis att göra det efter 
att planen vunnit laga kraft. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Markägoförhållanden 
Marken ägs och förvaltas idag av Åtvidabergs kommun. 

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 
Ingen fastighetsbildning eller fastighetsreglering är planerad i samband med denna 
planändring. Eventuella fastighetsbildningsåtgärder söks och bekostas av fastighetsägaren 
hos Lantmäteriet. 

Samfälligheter 
Fastigheten Pluto 1 är en del av Åtvidaberg GA:3, Göstas parks samfällighetsförening, 
vars ändamål beskrivs som ”Centralanläggning för radio och tv, gångvägar, lekplatser”. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Fastighetsägaren bekostar planarbetet, i detta fall Åtvidabergs kommun. 

Intäkter 
Planändringen gör att befintlig byggnad samt föreslaget bostadsändamål blir planenligt 
vilket möjliggör en eventuell försäljning. 

Administrativa frågor 

Preliminär tidplan 
Planändringen förväntas vinna laga kraft juni 2020. 

Handläggning 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande och antas av kommunstyrelsen. 

Planavgift 
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med 
detaljplanen i enlighet med upprättat plankostnadsavtal. 

Medverkande i planarbetet 
Johan Delvert, Planarkitekt, Åtvidabergs kommun 
Göran Börkén, Ekolog, Åtvidabergs kommun 
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