
     2022-09-19 
Diarienummer BP 2022–000634 

 
 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon (v) Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Kyrkogatan 4 0380-51 80 00 5886–9868 212 000–0548 samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 

 

 
 

Samhällsplaneringskontoret 
Philip Agerö 
philip.agero@nassjo.se   
0380-51 85 47    
      
 
 
 
 

Planbesked för VIEBÄCK 1:2 m.fl. i Viebäck, Nässjö 
kommun 
Beslut 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 november 2022 § 172 att meddela 
positivt planbesked.  
 

Redogörelse och motivering 
Bakgrund 
Tyréns AB i Luleå inkom den 16 september 2022 med en begäran om planbesked 
för fastigheterna Viebäck 1:2, 1:11 och 1:12 i Viebäck, Nässjö kommun. Ansökan 
avser att utforma en ny detaljplan för området som möjliggör byggnation av 
bostäder, restaurang, hotell och anläggningar för idrott och rekreation. Karta och 
skisser med exempel på byggnation har bifogats ansökningshandlingarna  

 
Området omfattas sedan tidigare inte av någon detaljplan.  
 
Områdets lokalisering  
Viebäck ligger lite drygt 8 kilometer 
öster om Malmbäck. Till Nässjö 
centrum är avståndet cirka 14 
kilometer. Inom det föreslagna 
området finns i dagsläget ett antal 
byggnader som bland annat 
används för hoteländamål. Det 
finns även en byggnads som 
tidigare inrymt en folkhögskola. 
Även en bollplan och en mindre bit 
jordbruksmark finns inom det 
föreslagna området. Bilden till 
höger illustrerar vilka fastigheter 
som omfattas av planbeskedet 
medan bilden på följande sida visar 
områdets lokalisering i kommunen.  

 

mailto:samhallsplaneringskontoret@nassjo.se


     2022-09-19 
Diarienummer BP 2022–000634 

 
 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon (v) Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Kyrkogatan 4 0380-51 80 00 5886–9868 212 000–0548 samhallsplaneringskontoret@nassjo.se 

 

 
Områdets 
lokalisering i 
kommunen, blå 
cirkel anger plats för 
föreslaget område.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintlig bebyggelse  
Inom det föreslagna området finns i dagsläget ett antal befintliga byggnader. 
Närmast vägen en byggnad som tidigare inrymde Viebäcks folkhögskola, i 
anslutning till byggnaden finns även en asfalterad parkeringsyta. Norr om 
folkhögskolan ligger två byggnader, den ena är av bostadskaraktär, byggnaden är 
dock i tämligen dåligt skick. Den andra byggnaden är större och har karaktären av 
ett internat eller skolbyggnad, också denna byggnad är i dåligt skick. Samtliga 
byggnader inom område är märkta med en bokstavs- och sifferbeteckning, 
exempelvis ”A8”, vilket tyder på att nyttjandet av dessa byggnader har ett samband. 
I områdets västra del finns sammanlagt sju byggnader, dessa används i dagsläget för 
hotelländamål. Byggnaderna är i varierande skick och storlek. Längst söderut i 
området där det bedrivs hotellverksamhet finns en huvudbyggnad som är äldre och 
större än de övriga byggnaderna. Fotografierna nedan visar den befintliga 
bebyggelsen inom planområdet.  

 

 Folkhögskolebyggnaden  Bostadsbebyggelse norr om folkhögskola  
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Äldre byggnad norr om Folkhögskolan Byggnad ”A6” 

Bebyggelse för hotellverksamhet  Bebyggelse för hotellverksamhet  

Huvudbyggnad inom området för hotellverksamhet 
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Platsens förutsättningar 
 Platsen är inte utpekad i gällande översiktsplan för Nässjö kommun för 
bebyggelseändamål, däremot markeras området i översiktsplanen som ett område 
med övrigt kulturvärde.  
 
Fornlämningar  
Det övriga kulturvärdet består av en stensatt offerkälla med ett djup på cirka två 
meter. Enligt den antikvariska bedömningen listas objektet som en möjlig 
fornlämning, detta då det förfaller osäkerheter kring huruvida objektet verkligen 
använts som en offerkälla och vilket syfte den i så fall har tjänat.  

 
Inom området finns även ytterligare en fornlämning i form av en väghållningssten, 
märkt med texten ”Bränningaryd – Bänkaryd 410 205”.  
 
Riksintressen  
Området berörs av riksintresse för energiproduktion – vindkraft. Området berörs 
även av påverkansområde/MSA-område för luftrummet. Dessa aspekter behöver 
beaktas vid eventuellt planläggande och efterföljande byggnation inom det 
föreslagna området.  
 
Strandskydd 
En vattenförekomst strax öster om området omfattas av det generella 
strandskyddet. Vi detaljplaneläggande inom detta område återinträder 
strandskyddet för fastigheter där strandskyddet tidigare varit upphävt eller inte varit 
gällande. Detta behöver tas i beaktning i samband med ett eventuellt framtida 
detaljplanearbete.  

 
Översvämning och dagvattenhantering  
Ett vattendrag rinner rakt 
igenom föreslaget område, 
vilket medför en risk för att 
vattendraget kan svämma över 
vid höga flöden eller långvariga 
perioder med ihållande 
nederbörd. Länsstyrelsens 
kommunövergripande 
skyfallskartering redovisar att 
vattendraget riskerar att 
svämma över i samband med 
skyfall. Även vid andra 
lågpunkter inom området 
riskerar det att uppstå 
vattenansamlingar i samband 
med skyfall. Kartan till höger redovisar en översiktlig skyfallskartering över 
området, blå färg indikerar vattenansamling, desto mörkare den blåa färgen är desto 
större vattendjup. Den röda linjen utgör det föreslagna områdets avgränsning. 
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Förslaget för området, enligt den skiss som bifogades ansökan, medför att den 
tillkommer en ökad andel hårdgjorda ytor inom området i jämförelse med hur det 
ser ut i dagsläget. Den bäck som rinner genom planområdet i nord-sydlig 
utbredning har sitt utlopp i Lannafallssjön, sjön har i dagsläget uppnår i dagsläget 
måttlig ekologisk status enligt gällande miljökvalitetsnormer. Lannafallssjön är 
också ett målområde för kalkning då den är kraftigt påverkad av försurning. Sjön 
Ögat (öster om planområdet) har i sin tur tidigare haft halter av kvicksilver som 
bedömts vara måttligt höga, det finns i dag ingen uppgift om hur vattenkemin ser 
ut i sjön. Mot bakgrund av ovanstående finns ett stort behov av att utreda 
dagvattensituationen i området inom ramen för detaljplaneprocessen.  
 
Vatten och avlopp 
Tillkommande bebyggelse innebär att nya anslutningar för vatten och avlopp 
kommer att behöva upprättas. Det behöver utredas hur vatten och avlopp på 
lämpligast möjliga sätt kan anslutas till den nya bebyggelsen inom området. I 
Viebäck finns även en enskild vattentäkt, det genomsnittliga uttaget från denna 
vattentäkt var 2018 cirka 5 m3 per dygn och cirka 35 personer bedömdes vid samma 
tid nyttja vattentäkten. I samband med en eventuell utbyggnad av området enligt 
förslag, kommer uttagen från vattentäkten att öka, vattentäktens kapacitet kommer 
därmed att behöva utredas inom ramen för framtagandet av detaljplanen. Samtliga 
befintliga och tillkommande VA-anläggningar inom det aktuella området blir 
enskilda anläggningar.  

 
Insatstid räddningstjänst  
Eftersom det förslagna området ligger utanför tätort, blir insatstiden för 
räddningstjänsten vid eventuella bränder eller olyckor något längre än inom tätort. 
Enligt Länsstyrelsens underlag ligger räddningstjänstens insatstid på cirka 10–20 
minuter.  
 
Skyddsvärda träd  
Inom det föreslagna området finns ett skyddsvärt träd (inventerat av Länsstyrelsen 
2017). Trädet är en Asp, vars status bedöms vara frisk och som har en omkrets på 
215 centimeter. Trädet, som är beläget inom det sydvästra delen av området ligger 
inte i direkt anslutning till någon av de befintliga byggnader som i nuläget finns 
inom området. Skyddsvärda träd inom planområdet ska bevaras.  
 
Naturvärden  
I anslutning till planområdet finns ett antal sumpskogsmiljöer i form av mosseskog, 
dessa finns lokaliserade norr om den fotbollsplan som ligger i planområdets norra 
del samt öster om sjön Ögat, som ligger öster om planområdet. Även sydväst om 
planområdet finns en sumpskogsmiljö som besitter höga naturvärden. 
Sumpskogsmiljöerna är känsliga för förändringar i hydrologin och det är därför 
viktigt att i detaljplaneprocessen beakta och utreda hur förändringar av 
markanvändningen påverkar dessa miljöer. Att fler hårdgjorda ytor skapas riskerar 
att påverka sumpskogsmiljöerna negativt.  
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 Jordbruksmark i den norra delen av området 

  Jordbruksmark i den södra delen av området 

 
 
 

Jordbruksmark  
Inom området finns jordbruksmark, 
huvudsakligen inom fastigheten Viebäck 
1:2 men även inom en del av fastigheten 
Viebäck 1:12. Jordbruksmarken är av 
varierande storlek och status. I den norra 
delen, inom fastigheten Viebäck 1:12 är 
jordbruksmarken till stor del övervuxen 
med vegetation, marken är delvis 
stängslad men det finns inget som tyder 
på att den aktivt brukas. Jordbruksmarken 
på fastigheten Viebäck 1:2 i den södra 
delen av området brukas aktivt och 
marken är även en del av ett större 
sammanhängande område med 
jordbruksmark. Jordbruksmarken inom 
fastigheten Viebäck 1:2 bedöms initialt ha 
värden som gör den bevarandevärd. I 
kommunens översiktsplan finns även 
ställningstaganden som fastslår att 
byggnation på jordbruksmark ska undvikas 
samt att nyttan med en exploatering ska 
vägas mot värdet av den odlingsbara 
marken. Mot bakgrund av detta bedöms 
inte byggnation på jordbruksmarken i den 
södra delen av området vara aktuell. 
Beträffande jordbruksmarken i den 
norra delen av området är den initiala 
bedömningen att byggnation skulle 
kunna vara lämplig mot bakgrund av jordbruksmarkens skick, en noggrannare 
bedömning utförs i samband med eventuellt detaljplanearbete. 

 
Lokaliseringens förutsättningar att bidra till en hållbar bebyggelsestruktur 
Området har ett lantligt och naturnära läge vilket medför att det är förhållandevis 
långt till handel och service men att tillgången till natur och grönområden är 
mycket god. Den föreslagna markanvändningen inom området medför emellertid 
att tillgången till service i området kommer att stärkas jämfört med dagsläget. 
Området saknar i dagsläget tillgång till kollektivtrafik, närmaste busshållplats finns 
cirka 2 km från området. Hållplatsen har namnet Stolpen och trafikeras av 
Jönköpings länstrafiks linje 311, mellan Malmbäck och Nässjö. Turtätheten sker 
med timmestrafik under morgon och eftermiddag, linjen trafikeras ej under helgen. 
Sammantaget bedöms i dagsläget inte lokaliseringens förutsättningar bidra till en 
hållbar bebyggelsestruktur. För att uppnå detta behöver tillgången till service och 
handel, samt till kollektivtrafik förbättras, exempelvis skulle en busshållplats behöva 
anläggas i anslutning till området. 
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Slutsats  
Positivt planbesked 
Översiktligt och med nuvarande kunskapsunderlag finns det inget som hindrar 
önskad markanvändning. Frågan måste dock utredas vidare i en planprocess. I 
planarbetet behöver ett flertal frågor undersökas närmare och fördjupningar måste 
göras bland annat gällande jordbruksmark, hantering av översvämning och 
dagvatten samt påverkan på värdefulla naturmiljöer i anslutning till det föreslagna 
området.  

 
Lämplig planprocess och tidplan 
Detaljplanen bedöms kunna påbörjas under hösten 2023 och vinna laga kraft 14 
månader efter att detaljplanearbetet startats, under förutsättning att tillhörande 
utredningar fortskrider normalt och att detaljplanen inte överklagas. Detaljplanen 
kommer att upprättas med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Upplysningar 
Detta beslut ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens 
sida utan enbart som ett besked att kommunen är beredd att påbörja planarbetet.  
Beslut om planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas. 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen 5 kap. §§ 2–5. 

Avtal 
Ett avtal om detaljplanläggning, som syftar till att fastställa fördelning av ansvar för 
arbete och kostnader i samband med upprättandet av detaljplanen, kommer inom 
kort att översändas till er. Undertecknat avtal är en förutsättning för det fortsatta 
planarbetet. 

Avgift 
Negativt planbesked faktureras i samband med att planbesked ges (enligt Plan- och 
bygglovstaxa antagen av kommunfullmäktige § 99/2011-06-16). Vid positivt 
planbesked tas avgiften ut i senare skede. 
 
Samhällsplaneringskontoret 

 
Philip Agerö 
Planarkitekt 

mailto:samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

	Planbesked för VIEBÄCK 1:2 m.fl. i Viebäck, Nässjö kommun
	Beslut
	Redogörelse och motivering
	Upplysningar
	Lagstöd
	Avtal
	Avgift

