
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  Upphävande av områdesbestämmelser O2 för Eksjöholm 

 

    

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
2018-06-13 

Dnr: 2018-000154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER 

O2 - Eksjöholmsområdet 
EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN 

 

  



 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  Upphävande av områdesbestämmelser O2 för Eksjöholm 

 

 

PLANHANDLINGEN BESTÅR AV  

- Plan- och genomförandebeskrivning 

- Samrådsredogörelse 

 

INLEDNING 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt 
kommunens ställningstagande till dessa enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 17 §.  

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
 
 2018-01-17 fick samhällsbyggnadssektorn i uppdrag (SbN § 13) av samhällsbyggnadsnämnden att 
upphäva områdesbestämmelser för O2 Eksjöholm (Hunsnäsen). Syftet är att upphäva 
områdesbestämmelser från år 1988-01-13 med revidering gjorda 2004-04-28 samt 2012-08-15. Ett 
upphävande av områdesbestämmelserna underlättar för Eksjö kommun att pröva bygglov utan de 
begräsningar som gäller idag.  
 
Området ligger idag nära Eksjö tätort och en framtida utveckling till permanentboende är önskvärd enligt 
Eksjö kommun, genom att upphäva områdesbestämmelserna möjliggöras ett fungerande 
permanentboende. 
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OMRÅDESBESTÄMMELSER 
Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen och göra riktlinjer i 
översiktsplan bindande. Områdesbestämmelser används för att reglera befintlig bebyggelse på olika sätt 
eller för att reservera mark för ett viktigt allmänt ändamål, exempelvis en framtida vägdragning eller som 
en förberedande planering inför kommande detaljplanering. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till 
skillnad från detaljplaner. 
  
Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att reglera 
storlek och omfattning av fritidsbebyggelse eller för att förhindra olämplig bebyggelse. De används också 
för att öka eller minska kraven på när du behöver bygglov.  
 
Om områdesbestämmelser är inaktuella eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen upphäva 
dem. Förfarandet för att upphäva områdesbestämmelser överensstämmer med processen för upphävande 
av detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 39 § (PBL 2010:900). Vid upphävande av 
områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som hade tillämpats om en ny 
detaljplan tagits fram.  

 

 

 
 

FIGUR 1. Planprocessens olika steg. Denna process är inne i slutet av samrådsprocessen.  

 

 

SAMRÅD 
Underrättelse om samråd har skett genom utskick i enlighet med aktuell fastighetsförteckning daterad 
2018-05-14 annons i lokaltidningen, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
 
Samråd pågår mellan 2018-05-19 till 2018-06-10.  
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SAMMANFATTNING 
Under samrådet framfördes synpunkter från myndigheter. Synpunkterna berörde främst upphävandets 
lämplighet då det inte omedelbart ersätts med detaljplan. Upphävande av områdesbestämmelser kan leda 
till en ökad exploatering på sikt med en potentiell trafikökning som konsekvens. Framförallt kan området 
användas permanent och under en större del av året.  

 

STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Samhällsbyggnadssektorn är medvetna om de konsekvenser upphävande av områdesbestämmelser får, 
men ser att områdesbestämmelserna begränsar bygglovshantering och Eksjös långsiktiga utveckling. 
Ställningstagandet görs att; gå vidare med förslaget att upphäva områdesbestämmelserna för O2 – 
Eksjöholmsområdet.  

 

SAMMANSTÄLLNING AV REVIDERINGAR 
Nedan följer i punktform de revideringar som gjorts i granskningshandlingen till följd av inkomna 
synpunkter.  

 Konsekvensbeskrivning kopplat till eventuell ökad exploatering och ökad trafikmängd som det 
kan medföra.  

 Behovsbedömning (undersökning) görs 

 Bakgrund och syfte med förslaget att upphäva områdesbestämmelserna förtydligas i plan- och 
genomförandebeskrivningen.  

 
 
Inkomna yttranden med erinran redovisas i sin helhet nedan. Samtliga personuppgifter (namn, 
fastighetsförteckning etc.) har tagits bort.  

 

  



 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  Upphävande av områdesbestämmelser O2 för Eksjöholm 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttrande har inkommit enligt nedanstående förteckning. Samtliga personuppgifter har tagits bort 
för att tillåta att materialet publiceras på kommunens hemsida. Alla yttranden finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadssektorns kontor, planavdelningen.  

 

 

 

 

 

 

YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
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YTTRANDEN MED ERINRAN 

 

 
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2018/57644 

Er referens: Dnr: 2018-000154 

Upphävande av områdesbestämmelser för O2 Eksjöholmsområdet, Eksjö 
kommun 

Samråd 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Syftet med upphävandet av områdesbestämmelser är att möjliggöra prövande av bygglov för 
permanentbostäder utan de begränsningar som gäller idag. 

 
Vägar 
Statliga vägar som berörs av upphävandet är väg 1030 Skurugatavägen norr om området samt Rv 40 
Hultvägen söder om området. 
 
Upphörandet av områdesbestämmelser möjliggör en högre exploatering med permanentboende som 
kommer att generera en trafikökning. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet 
och dess anslutningar. 
 
Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören. Trafikverket finner det inte osannolikt att exploateringen blir 
betydande vilket innebär att området är lämpligt att detaljplanelägga för att ta ett helhetsgrepp på området. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 
Högre exploatering och permanentboende är en utveckling som Eksjö kommun ser i området, men 
där områdesbestämmelserna begränsar bygglov och långsiktig utveckling. Kommunalt VA-nät byggs 
ut i området vilket skapar förutsättningar för permanentboende.  
Ökad trafikmängd och högre exploatering är konsekvenser av upphävandet av 
områdesbestämmelserna. Konsekvenserna beskrivs vidare i genomförandebeskrivningen. 
 
Åtgärder på statlig väg som kan bli aktuella sker i dialog med Trafikverket, eventuell exploatör och 
Eksjö kommun.  
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Kommentar: 
Kända fornlämningar beskriv i plan- och genomförandebeskrivnigen, och kulturmiljölagen ska följas. 
Sjösänkningsföretaget bedöms inte påverkas av upphävandet av områdesbestämmelserna. 
Områdesbestämmelserna tillkom på 80-talet och det finns inga uppgifter om att de skulle påverka 
detta i de handlingarna. Eftersom ingen ny bebyggelse/exploatering föreslås, utan endast förändring i 
hur vi kan pröva bygglov, bör detta inte ha någon påverkan. Eksjö kommun tar med sig detta som en 
upplysning i den fortsatta processen.  
 
Bakgrund och syfte förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen. Behovsbedömning görs.  
 
 
Övriga synpunkter noteras.  
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Ägarna till fastigheten Eksjöholm 2:30 har inget att erinra mot att områdesbestämmelserna 

upphävs, dock med nedanstående noteringar/synpunkter. 

1. 
Nu håller stranden runt den fina sjön med de små sommarhusen på att exploateras. Hus som i 

många fall har hundra år på nacken skall bort till förmån för åretruntboende. Hus som byggts 

med start tidigt 1900-tal och som byggts av idoga arbetare, tjänstemän, småföretagare. Deras 

bidrag till Eksjös omgivningar skall nu bort. En lantlig idyll så nära staden skall få modern 

infrastruktur. Är det inte dags att lyfta blicken från Gamla stan en stund och se Eksjö i lite 

större perspektiv.  Det finns andra värden– ni missar närmiljön! Den miljö som en gång 

byggdes av idoga Eksjöbor för att njuta sommar och sol. Eksjö har växt under århundraden så 

att man kan se de olika stilarna och tidsepokerna. Sommarstugebebyggelsen vid Hunsnäsen är 

en tidsepok som hör samman med Eksjös framväxt. Det har vi tyvärr missat i beskrivningen 

av Eksjö.  

Ställ er på stranden vid Sjöängen och titta ut mot motsatt strand. Låt inte den fina miljön runt 

sjön fyllas med olika stilar på hus beroende på tyckande och plånbok. Låt inte Hunsnäsen bli 

en ny samling av intetsägande hus som inte tål ögats slitage i hundra år. Stå kvar vid att 

nybyggnation skall ansluta i stil till idag befintliga hus! 

2. 
Kommunen har i många år haft en strikt och återhållsam inställning till permanentboende 

kring sjön. När nu kommunen ändrar sig och tar bort bestämmelserna så risker utvecklingen 

att ”skena”. Ett uppdämt behov från fastighetsägarna kan nu realiseras. Ombyggnader, 

nybyggnader och andra förändringar kommer att ske i rask takt. Och allt detta sker utan att 

kommunen detaljplanerat området. Visserligen har fastighetsägarna tvingats till anslutning till 

vatten och avlopp men övrig infrastruktur förblir olöst som det ser ut idag. 

Området saknar en väl fungerande ett storleksmässigt anpassat vägnät för permanent-

bebyggelse. Hundraåriga servitut är t ex inte anpassade till dagens behov av angöringsvägar 

till fastigheterna. Nybyggnationer inkräktar på grannfastigheter utan att frågorna är lösta. 

Likställdhetsprincipen skall fungera/gälla för samtliga fastighetsägare. 

Gör en detaljplanering av området och syssla inte med ”ad hoc”-lösningar.  

Kommentar: 
1. Ett syfte med att upphäva områdesbestämmelserna är att möjliggöra permanentboende i de 

fritidshus som finns idag. Ombyggnationer och nybyggnationer, samt rivning, föregås av 
bygglov eller rivningslov. I den fortsatta utvecklingen av Eksjö stad ser vi positivt på att 
möjliggöra för permanentboende runt Hunsnäsen. Hänsyn ska tas till befintlig miljö och 
kulturvärden.  
 

2. I tillägget till områdesbestämmelserna från 2004 sågs området som lämpligt för 
permanentboende, men det konstaterades också att VA-försörjningen måste lösas. Då VA-
försörjningen är löst ses permanentboende som en naturlig följd.  
Upphävande av områdesbestämmelser påverkar inte befintliga rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar. Utbyggnader av vägnät och annan infrastruktur sker då behov 
finns.  
Kommunen anser inte att detaljplanering av området är aktuellt just nu. Vid ansökan om 
bygglov görs en prövning på samma sätt som vid bygglov utanför detaljplan men inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Övriga synpunkter noteras.  
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Datum                                                                                                                                               Arkivnr 

2018-06-11                                                                                                 H2018 151 
 
   
Yttrande gällande upphävande av områdesbestämmelser för O2 – Eksjöholmsområdet, Eksjö 
kommun 

 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
följande synpunkter. 
 
E.ON har lokalnätsanläggningar inom området såsom lågspänningsluftledning, mellan- och 
lågspänningskablar i mark, servisledningar i mark samt kabelskåp och transformatorstationer. 
Luftledningar planeras att ersättas med markkabel i samband med kommunalt VA anläggs, se bifogad 
karta.  
 
E.ON utgår från att våra anläggningar kan vara kvar i befintligt läge, samt att vi framöver kommer att 
tillfrågas, i kommande planarbete/bygglovsansökningar, för att kunna dimensionera elnätet efter framtida 
behov, i övrigt har E.ON inget att erinra. 
 
 
 

  

Kommentar: 
Befintliga anläggningar kommer fortsatt vara kvar och påverkas inte av områdesbestämmelser. Karta 
läggs till planhandlingarna och synpunkter noteras.  
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Jag föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

 

o att godkänna samrådsredogörelsen som underlag för justering av förslaget att 

upphäva områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 Kap.  

§ 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tjänsten  

 

 

 

Anna Josephson 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadssektorn  


