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Ragnarsson Fastighetsförvaltning AB
Box 1100
701 11 Örebro

Beslut på delegation från Byggnadsnämnden i Örebro kommun
Byggnadsnämnden i Örebro kommun beslutar om positivt planbesked,
vilket innebär att kommunen avser att inleda en planläggning för det område
som er ansökan avser.
Byggnadsnämnden bedömer att beslut om att anta detaljplanen kommer att
ske under 2017-2018. Tidsåtgången kan dock ändras beroende på behovet
av eventuella utredningar, marköverlåtelser och oförutsägbara händelser.
Byggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för planbeskedet med 13 350
(trettontusen trehundrafemtio) kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige
2015-06-17 beslutade plantaxa inklusive kart- och mättaxa. Fakturan
kommer att skickas separat.

Redogörelse och motivering
Ragnarsson fastighetsförvaltning AB , org.nr. 556732-5153, inkom den 6
juli 2015 med en begäran om planbesked för att upprätta en detaljplan som
möjliggör byggnation av radhus utmed den södra sidan av fastigheten
Nikolai 3:39. Av bilaga 3 framgår underlagsmaterial från Ragnarsson
fastighetsförvaltning AB.
På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en
detaljplan antas, ändras, eller upphävs eller att områdesbestämmelse ändras
eller upphävs, ska kommunen, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen
(2010:900) (PBL), i ett planbesked redovisa sin avsikt i fråga om att inleda
en sådan planläggning.
Av 5 kap 3 § PBL framgår att det av planbeskedet ska framgå om
kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att inleda
en planläggning, ska kommunen enligt 5 kap 3 § PBL i planbeskedet ange
den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att
ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en
detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
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Utifrån det underlagsmaterial som inkommit och med hänsyn till
bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i 2 kap PBL föreligger
skäl att lämna ett positiv planbesked.
Innan arbetet med detaljplanen påbörjas tecknas ett planavtal, som reglerar
kostnaderna för detaljplanens framtagande, mellan markägaren och Örebro
kommun.
Under planarbetet är kommunen fri att pröva de planfrågor som kommunen anser
nödvändiga för ett eventuellt nytt planförslag. Det innebär att stadsbyggnad är fri att
upprätta ett planförslag oberoende av eventuella tidigare skisser eller dokument som
legat till grund för ansökan om planbesked.
Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Beslutet
om avgift kan dock överklagas, se besvärshänvisning nedan.

Området
För området gäller detaljplan 1880K-A268, beslutad 27 november 1961.
Användningen på Nikolai 3:39 är i gällande detaljplan Ri (område för
idrottsändamål).

Gällande detaljplan 1880K-A268.
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Bilaga 1

Ställningstagande Stadsbyggnad
Stadsbyggnad är positiva till att påbörja en detaljplanläggning av Nikolai
3:39 där frågan om lämplig byggrätt utreds vidare.
Stadsbyggnad tar i detta skede inte ställning till det skissförslag som
medföljde ansökan och som redovisas i bilaga 3. Anledningen till detta är att
en markanvisningstävling under 2015 kommer påbörjas för angränsande
kommunalt ägda fastigheter Nikolai 3:40 och 3:41. Dessa fastigheter utgör
idag tillsammans Örnsro IP.
Skissförslaget och frågan om lämplig byggrätt på Nikolai 3:39 kommer
istället lyftas och utredas i samband med detaljplanearbetet för Örnsro IP
där Nikolai 3:39 inkluderas. Detaljplanen kommer i huvudsak baseras på det
vinnande förslaget från markanvisningstävlingen vilket gör att lämplig
byggrätt på Nikolai 3:39 kommer bedömas i förhållande till den byggrätt
som tillkommer på Nikolai 3:40 och 3:41.

Bilaga 2
Hur man överklagar
Beslutet om att ta ut en avgift för prövningen av begäran om planbesked kan
överklagas till Länsstyrelsen i Örebro län.
För att länsstyrelsen ska kunna ta upp överklagandet till prövning krävs att
Ni inkommer med överklagande senaste tre veckor från den dag Ni tog del
av detta beslut. Överklagandet ska skickas till Byggnadsnämnden Örebro
kommun, Box 33 400, 701 35 Örebro med angivande av diarienumret
297/2015.
Efter att överklagandet inkommit till byggnadsnämnden görs en prövning av
om överklagandet har inkommit i rätt tid. Om överklagandet bedöms ha
inkommit i rätt tid översänds överklagandet till länsstyrelsen för prövning.

BILAGA 3 

