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Ändring av detaljplan D177, fastigheten Hamrum 3:50 i Korsberga 

Syftet med ändringen är att utöka byggrätten på prickad mark så att det blir möjligt att uppföra 

tillbyggnader för bostadsändamål i väster och norr. Detaljplanearbetet sker med utgångspunkt 

från plan- och bygglagen (SFS nr: 2010:900) och dess lydelse efter januari 2015. 

 

 

     

 

Handlingar 
Plankarta med ändring 

Planbeskrivning för ändringen 

Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Fastighetsförteckning 

Detaljplan D177 

 

Kommunala beslut 

Gällande detaljplan antogs av kommunstyrelsen och vann laga kraft 2011-07-05. 

Byggnadsnämnden fattade 2019-03-05 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ändra 

detaljplanen. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För att avgöra om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genomförs en 

undersökning enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 6§ Miljöbalken. Ett beslut om 

planförslagets miljöpåverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 7§, har fattats av byggnadsnämnden i 

samband med beslut om granskning. Kommunen har bedömt att området är ur allmän synpunkt 

lämpligt för den användning som anges i planförslaget och att ändringen inte innebär betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan. Den 

checklista som ligger till grund för ställningstagandet om betydande miljöpåverkan bifogas som 

bilaga.  

Hamrum 3:50 

 

© Lantmäteriet 
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Förutsättningar   

Område där ändring föreslås och ägoförhållanden 

Det föreslagna området för ändring utgörs av del av fastigheten Hamrum 3:50 som gränsar mot 

vägarna Hjovägen, Grusvägen och Sockertoppsvägen i Korsberga. Fastigheten är i privat ägo. 

 

Gällande detaljplan 

För fastigheten gäller detaljplan D177 (Frm-akt 1497-P112, laga kraft 2011-07-05) med 

markanvändningen Bostäder. För befintlig huvudbyggnad gäller rivningsförbud. 

 

    

 

Markeringarna visar de delar av detaljplanen där ändringen av byggrätt föreslås.  

 

Översiktsplan 

Ändringen bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010. 

       

Övrigt 

Inga uppgifter finns om radon eller geotekniska förutsättningar. Enligt SGU:s kartvisare utgörs 

området av isälvssediment. En sanerad bensinstation finns ca 50 meter nordväst om 

planområdet och en avfallsdeponi som enligt EBH-stödet riskklassats som 4, liten risk, ca 130 

meter sydöst. 

 

Buller 

Enligt uppgifter från Trafikverkets sida NVDB på webb 

(https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, 2019-05-31) uppgår årsdygnstrafiken på 

den aktuella sträckan till 691 fordon. Antalet lastbilar anges till 64. Mätningen är utförd 2012. 

Hastighetsgränsen på den aktuella sträckan är 50 km/h.  
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En översiktlig beräkning av buller från vägtrafiken har gjorts med hjälp av skriften ”Hur mycket 

bullrar vägtrafiken?” från Boverket och SKL, metod 1. Lägsta antal fordon/dygn att beräkna 

buller för med metod 1 är 900, alltså mer än den uppmätta årsdygnstrafiken på Hjovägen. 

Avståndet från byggrätten i väster till vägmitt på Hjovägen är ca 26 meter. Beräkningen enligt 

tabell ger att vid 900 fordon/dygn kan ljudnivån antas uppgå till ca 52 dBA vid fasad.  

 

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § bör buller från spårtrafik 

och vägar inte överskrida  

   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.    

 

 

 

Kompletterande beskrivning av kulturhistoriska värden 

 

Byggnaden på fastigheten Hamrum 3:50 uppfördes under 1930-talet som en samlingslokal för 

Elimkyrkan i Korsberga. Den har utpekats som kulturhistoriskt värdefull i en kulturhistorisk 

byggnadsinventering från 1997.  

 

Byggnaden har ett mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Träfasadens locklistpanel är målad 

med falu rödfärg och träfönstren är tvåluftsfönster med mittpost och sexdelad spröjs. Sedan en 

ombyggnad 2011 fungerar kyrkobyggnaden idag som ett enbostadshus.  

 

Invändigt åt öster utgörs två tredjedelar av byggnaden/bostadshuset av den gamla kyrksalen. 

Denna del är i en våning och har invändigt kyrksalens karaktär väl bevarad – dels finns 

nivåskillnaden upp till altarpodiet kvar (idag kök) dels är salens fulla takhöjd intakt.  

 

Resterande tredjedel åt väster har en inredd vind. Efter ombyggnader återfinns i bottenvåningen 

entré, ett sovrum och ett badrum samt på vinden ett sovrum och ett mindre badrum. I denna 

del av byggnaden har den ursprungliga karaktären av kyrka försvunnit.  

 

Utöver de beskriva kulturhistoriska kvaliteter som är bevarade interiört kan kyrkobyggnadens 

ursprungliga användning fortfarande avläsas exteriört. Där framgår ännu byggnadens 

kyrkokaraktär även om detta formspråk har minskat något efter ombyggnaden till bostad – 

främst beroende på de tillkomna ytterdörrarna av villakaraktär och ett relativt framträdande 

trädäck längs byggnadens norra långsida och västra gavel.  

 

Trots de förändringar den före detta kyrkobyggnaden har genomgått under årens lopp är den 

kulturhistoriskt värdefull. Den representerar som frikyrkobyggnad ett samhällshistoriskt värde 

och utgör en av Korsbergas bäst bevarade äldre byggnader.  
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I gällande detaljplan är den före detta kyrkan q-märkt och har rivningsförbud. Utöver detta har 

det kulturhistoriska skyddet utgjorts av att tillbyggnader har omöjliggjorts genom att marken 

runt hela kyrkobyggnaden har försetts med byggnadsförbud (prickmark).  

 

Den föreslagna utökade byggrättens omfattning har därför begränsats och kombinerats med 

utformningsbestämmelser. Detta med syfte att framtida förändringar ska vara anpassade till 

kyrkobyggnadens enkla karaktär. 
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Förändringar och konsekvenser 

Planförslaget innebär att plankartan ändras för fastigheten Hamrum 3:50 så att det blir möjligt 

att uppföra tillbyggnader i väster och norr genom att byggrätten utökas på mark som idag inte 

får bebyggas.  

Kulturvärden 

Den föreslagna utökade byggrättens omfattning har begränsats och kombinerats med 

utformningsbestämmelser. Detta med syfte att framtida förändringar ska vara anpassade till 

kyrkobyggnadens enkla karaktär. Tillbyggnaderna kommer att förändra byggnadens utformning 

men det bedöms fortfarande vara möjligt att som helhet avläsa dess ursprung. 

Utökad byggrätt 

Det blir möjligt att göra tillbyggnader i enlighet med ändringen på plankartan. Tillbyggnadernas 

höjd styrs genom utformningsbestämmelser. Även hänsyn till befintlig byggnads kulturvärden 

styrs genom utformningsbestämmelse. 

Marken får inte bebyggas 

För hela fastigheten Hamrum 3:50 ändras bestämmelsen ”Marken får inte bebyggas” till den av 

Boverket idag rekommenderade bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad”.  

 

 

 

Ändringar av planbestämmelser på kartan 

Ändrad egenskapsgräns: 

När befintlig byggnad mätts in har det framkommit att den är något mindre än nuvarande 

möjlighet att bebygga som utgår från digitaliserade gränser. Då rivningsförbud gäller för befintlig 

byggnad justeras egenskapsgränsen för att motsvara dagens byggnad. Marken mellan gällande 

egenskapsgräns och föreslagen föreslås inte bli möjlig att bebygga. Detta innebär att ca 17 m2 

övergår till att vara prickad mark.  

 

 

Marken får inte bebyggas: 

Inom den av röd egenskapsgräns markerade del som utgör planändringen ändras den prickade 

marken till att bli byggbar mark. Ändringen gör att ytterligare ca 69 m2 kan bebyggas. 

 

 

Utnyttjandegrad 

Då byggrätten styrs av prickad mark och ny byggrätt innebär att ca en fjärdedel av tomten får 

bebyggas tas bestämmelsen ”Högst en femtedel av tomt får bebyggas” bort.  
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Utformning 
 

f1 Nockhöjd får inte överstiga höjden på befintlig byggnads väggliv. 

 

f2 Tillbyggnad anpassas till befintlig byggnads traditionella utförande och utformning:  

   Taktäckning: falsad plåt, papp eller lertegel.  

   Fasadbeklädnad: locklistpanel målad med röd slamfärg  

   Fönster: trä i utförande anpassade till de befintliga 

 

f3 Nockhöjd får högst vara 115 cm högre än befintlig takfots nedersta del 

 

Syftet med utformningsbestämmelserna är att tillbyggnaderna ska underordna sig befintlig 

byggnad. 

  

Genomförandetid 

Planändringens genomförandetid föreslås vara 5 år från det att den vinner laga kraft. 

 

 

 

    
Byggnaden sedd från sydväst                               

 

 

    

Byggnaden sedd från norr 

Vit punktlinje illustrerar ungefärlig föreslagen höjd för tillbyggnad  
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Administrativa frågor 

Planprocess 

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Processen innebär att kommunen kommer 

att samråda om planförslaget, bearbeta det och sedan låta det vara tillgängligt för granskning 

innan beslut om antagande fattas av byggnadsnämnden. 

 

Tidplan  

Planprocessen beräknas starta i början av 2019 och gå till beslut om antagande under andra 

eller tredje kvartalet. 

 

Planekonomi 

Planavtal upprättas med fastighetsägaren till Hamrum 3:50. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom vilken en 

detaljplan är tänkt att genomföras. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har 

fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden 

fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det 

ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. Vid ändring av en 

detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en genomförandetid för 

de planbestämmelser som planändringen avser. Detta innebär att det inom ett område där 

detaljplanen ändrats kan finnas genomförandetid för vissa planbestämmelser trots att 

genomförandetiden för den ursprungliga planen har gått ut.  

 

Genomförandetiden för D177 gick ut 2016-07-05. Ändringens genomförandetid föreslås vara 5 

år.  

 

 

Medverkande tjänstemän: 

Planförslaget har upprättats av planarkitekt Louise Eriksson.  

 

 


