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Planbesked för BLOMBERG 6 i Nässjö stad 
Beslut 
Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 18 maj 2022 § 88 att meddela positivt 
planbesked.  
 

Redogörelse och motivering 
Bakgrund 
Hökerum Bygg AB inkom den 28 mars 2022 med en begäran om planbesked för 
fastigheten Blomberg 6 i Nässjö. Ansökan avser att utforma en ny detaljplan för 
området som ger planmässiga förutsättningar för ett flerbostadshus i fem våningar 
med 36 lägenheter i varierande storlek och upplåtelseform samt tillhörande garage 
under mark. Karta och skisser med exempel på byggnation har bifogats.  

 

 
Fastighetens läge i Nässjö stad. Nässjö centralstation syns i övre vänstra hörnet. 
 
Fastigheten, som är 921 m2 stor, är belägen i centrala Nässjö i kvarteret Blomberg. 
Kvarteret ingår i stadskärnan som kännetecknas av sin rutnätstruktur och karaktär 
av stenstad. På fastigheten finns idag en byggnad där vitvarukedjan Elon har 
bedrivit sin verksamhet. Det finns också ett antal parkeringsplatser. Fastigheten ägs 
av en privatperson som kommer överlåta den på sökanden.  
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Blomberg 6 omfattas av detaljplan nr 265 antagen den 16 juni 1992. I planen anges 
att fastigheten får bebyggas i huvudsak med bostäder men handel och kontor i 
bottenvåning tillåts också. Planen möjliggör olika byggnadshöjder, däremot är det 
inkomna förslaget inte förenligt med gällande detaljplan varför en ny behöver 
upprättas.  

 
Platsens förutsättningar 
I den kommunövergripande översiktsplanen pekas inte Blomberg 6 ut specifikt, 
men det finns en övergripande inriktning att tätorterna i Nässjö kommun bör 
utvecklas genom förtätning och nybyggnation i anslutning till redan befintlig 
bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad är hela stadskärnan 
utpekad som blandat utvecklingsområde där kommunen vill satsa på bostäder 
genom förtätning eller omvandling. Delar av kvarteret Blomberg pekas ut som 
möjligt förtätningsområde i stationsnära läge. Fastigheten ingår i rutnätsstaden, 
vilket är ett särskilt betydelsefullt område för Nässjö som är viktigt att värna om 
sett till dess kulturhistoriska värden med hänsyn till stadsplanen. Stadskärnan är 
också utpekad som område för centrumhandel. Inom stadskärnan finns riktlinjer 
för bebyggelsens utformning där fasader vända mot gatan ska utformas i sten, tegel 
eller puts för att bevara stadskärnans karaktär som stenstad. Utmed Storgatan ska 
slutna kvarter eftersträvas. I stadskärnevisionen föreslås kvarteret Blomberg 
bebyggas med bostäder i blandade upplåtelseformer vilket också kommunens 
strategi och vision i översiktsplanen understryker vikten av. 
 

  
Utdrag ur karta till fördjupad översiktsplan för Nässjö stad.  

 
Flera byggnader inom kvarteret Blomberg pekas ut i kulturmiljöprogrammet. Dessa 
har ett allmänt bebyggelsevärde medan tidigare Centralskolan på kvarteret Ärlan 
klassas som särskilt värdefull bebyggelse. Anpassning av tillkommande bebyggelse 
med hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och stadskärnan i övrigt, 
främst avseende byggnadshöjder och material, blir aktuellt att utreda under 
planprocessen.  
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Jordarten är sandig morän enligt SGU:s jordartskarta. Länsstyrelsen har pekat ut tre 
närliggande potentiellt förorenade områden där kemtvätt bedrivs eller har bedrivits 
tidigare. En av dessa klassas som måttlig risk och vid planläggning av fastigheten 
Blomberg 10 år 2016–2017 konstaterades att det idag inte utgörs någon risk, eller 
endast liten risk för människors hälsa eller miljön och det är inte aktuellt med 
ytterligare utredningar. De andra två är klassade som stor risk och undersöktes 
närmare i början av 2022 i samband med planarbetet med kvarteret Ärlan. 
Bedömningen är att det inte är motiverat med ytterligare undersökningar, men 
frågan blir viktig att fortsatt bevaka i planprocessen.  

 
Det finns även fastighetsfrågor som behöver utredas. Ett servitut som ger 
fastigheterna Blomberg 5 och 12 rätt att utnyttja ett område för väg belastar 
Blomberg 6, vilket i dagsläget försvårar föreslagen åtgärd. Alternativen är att 
förändra eller upphäva servitutet, vilket får utredas under planprocessen. Vidare, 
tvärgatan som kopplar samman Järnvägsgatan och Storgatan intill fastigheten är 
ingen formell gata i gällande detaljplan utan är byggd på kvartersmark som in- och 
utfart till parkering. I gällande plan finns markreservat för allmän körtrafik samt 
gång- och cykeltrafik på gatan. Några fastighetsrättsliga åtgärder för att säkerställa 
detta verkar dock inte ha vidtagits efter att planen antogs, men planen 
överensstämmer i stort med de faktiska förhållandena. Det får utredas hur detta 
förhållande lämpligast säkerställs framgent. En viktig utgångspunkt bör vara 
fortsatt allmänt tillträde och passage mellan gatorna.   

 
Fastigheten ligger nära järnvägar och det blir därför aktuellt med en bullerutredning 
och riskutredning för farligt gods. 
 
El- och fiberkablar samt kanalisation för optokabel ansluter till eller korsar 
fastigheten vilket behöver beaktas. 

 
Lokaliseringens förutsättningar att bidra till en hållbar bebyggelsestruktur 
Platsen har goda förutsättningar att bidra till en god bebyggd miljö avseende hållbar 
bebyggelsestruktur. Fastigheten är centralt belägen och har god tillgång till service 
med bland annat grundskola, vårdcentral och livsmedelsaffär inom 1 000 meter. 
Förutsättningarna att gå och cykla till fastigheten är goda. Cykelväg finns utmed 
Järnvägsgatan, intill kvarteret Blomberg. Likaså är tillgången till kollektivtrafik god 
med närhet till Nässjö centralstation och resecentrum samt flera busshållplatser. 
Det är också nära till grönområden, exempelvis stadsparken som möjliggör lek och 
rekreation vid Ingsbergssjön.  

 
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 byggrätt och anpassning till omgivningen, potentiellt 
förorenad mark, de fastighetsrelaterade frågorna avseende servitutet och gatan samt 
buller och farligt gods. 
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Lämplig planprocess och tidplan 
Detaljplanen bedöms kunna påbörjas under juni 2022 och vinna laga kraft ca 18 
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 
Vid positivt planbesked tas avgiften ut i senare skede. 

 
 
 

Samhällsplaneringskontoret 
 
 
Erik Helkimo 
Planarkitekt 
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