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Bo och byggande på landsbygden

Kvällens program 18.00 – 20.00

- Välkomna, program, upplägg och instruktioner för digital dialog i Teams

- Nämndernas ordföranden inleder

- Översiktlig planering

- Detaljplanearbetet

- Bygglov

- ÖBO

- Dialogsamtal kring inkomna frågor och kommentarer i chatten

19.45 Avslutning



Instruktioner - digitalt möte i Teams Livehändelse

Chatten Fråga/svar

• Ställ gärna frågor löpande - två uppsamlingstillfällen

• Alla kommentarer/frågor är anonyma om man inte väljer att skriva namn

• Bara publicerade frågor och kommentarer blir synliga för de andra åhörarna

• Alla typer av frågor kan tyvärr inte besvaras under kvällen

Tidsfördröjning, ca 20 sek

Utvärdering

• Länk läggs ut i chatten



Landsbygdsnämnden
En strategisk nämnd som ska stimulera utveckling 

på landsbygden och ansvara för:

Beslut om och 
fördelning av medel 

till 
landsbygdsutveckling

Verka för 
kunskapsspridning om 

landsbygdsfrågor 
inom organisationen

Uppmärksamt följa 
villkor för bosättning 
och företagande på 

landsbygden

Vara referensorgan i 
frågor som berör 

landsbygden i 
kommunen

Stödja och stimulera 
lokala initiativ och 

lokala 
utvecklingssatsningar

Uppföljning av 
landsbygds-

programmet med 
kommunens 

övriga nämnder och 
bolag



Landsbygdsnämnden

Landsbygdsprogrammet?

• Örebro kommun ska verka för att medborgare ska kunna bo på landsbygden i livets 

alla skeden.

• Örebro kommun ska öka förutsättningarna för att medborgare oavsett 

socioekonomisk bakgrund ska kunna bosätta sig på landsbygden.



orebro.seorebro.se

Programnämnd samhällsbyggnad

Byggnadsnämnden



orebro.seorebro.se

Olika nivåer av planering

Översiktsplan
Riktlinjer för hela kommunens fysiska utveckling

Planprogram och utvecklingsförslag
Riktlinjer & underlag för t.ex. en stadsdel.

Detaljplan
Reglerar vad som för byggas juridiskt.

Bygglov

Utifrån detaljplan. Lagstiftning, regler.
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Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en 

planering för hela Örebro kommuns utveckling de 

närmaste 20 åren. 

Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart 

samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara 

en bra plats att leva och bo på, även för framtida 

generationer.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt 

Plan- och bygglagen.

Vad är en översiktsplan?
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• Utanför staden ska bostäder primärt 

tillkomma i kommunens tätorter och i 

de småorter som är viktiga i sin bygd, 

samt i landsbygdens utvecklings-

områden.

• Kollektivtrafikens viktiga stråk 

på landsbygden ska värnas 

och förstärkas.

Landsbygd och mindre 

tätorter
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Kommunala kärnor på landsbygden

Hovsta, Garphyttan, Vintrosa, 

Odensbacken, Stora Mellösa och  

Glanshammar

Lokala kärnor på landsbygden

Asker, Ekeby-Almby, Hampetorp, 

Kilsmo, Latorp, Norra Bro och 

Ölmbrotorp samt småorterna 

Almbro, Brevens Bruk, Ervalla, Järle, 

Närkes Kil, Rinkaby och Tysslinge by

Landsbygdens utvecklingsområden

Landsbygd och mindre tätorter



orebro.seorebro.se

Vårt framtida Örebro

Vårt framtida Örebro

https://extra.orebro.se/oversiktsplan.4.38aac5381587bce5d2bf58.html
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Strategi för arkitektur och byggande

Konkretiserar översiktsplanens strategier för 

bebyggelseutvecklingen på landsbygden 

och i de mindre tätorterna

• En sammanhängande ortsstruktur och 

landsbygd - utveckling med hänsyn till 

odlingsbar mark 

• En landsbygd med fler bostäder och 

varierade boendemiljöer

• En tilltalande landskapsbild - utveckling 

med hänsyn till plats och landskap



orebro.seorebro.se

Aktuella planeringsunderlag och uppdrag

• Kulturmiljöinventering av samtliga 

utvecklingsstråk finns nyligen framtaget. 

• Riksintressen, jordbruksmark, strandskydd, 

naturreservat mm viktiga underlag för 

planering.

• Bedömningsunderlag för jordbruksmark

• FÖP Vinna, FÖP Lången
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Bostadsförsörjning

Enligt bostadsförsörjningslagen är det 

kommunernas ansvar att skapa 

förutsättningar för 

alla kommunmedborgare att leva i goda 

bostäder.

Bostadsbehov och – efterfrågan ser olika 

ut i olika skeden av livet. Behöver finnas 

utbud som motsvarar efterfrågan i 

olika delar av kommunen.



orebro.seorebro.se

Olika nivåer av planering

Översiktsplan
Riktlinjer för hela kommunens fysiska utveckling

Planprogram och utvecklingsförslag
Riktlinjer & underlag för t.ex. en stadsdel.

Detaljplan
Reglerar vad som för byggas juridiskt.

Bygglov

Utifrån detaljplan. Lagstiftning, regler.
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Detaljplanering

Vad är en detaljplan? 

Med en detaljplan kan kommunen reglera

hur mark och vatten ska användas och 

hur bebyggelsen ska se ut. Vi prövar Markens 

lämplighet. Detaljplanen talar därför om vad du 

och andra får och inte får göra för byggåtgärder 

inom planområdet.

• Juridiskt bindande

• Har en genomförandetid
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En detaljplan 
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Användning och egenskaper 

Användning av mark och vatten

Av en detaljplan ska det framgå vilken 

användning som är tillåten inom 

kvartersmark, allmän plats och 
vattenområden.

Exempel:

B, H, S

NATUR

PARK

GATA

Egenskaper

Inom användningsområdena kan 

detaljplanen 

ange egenskapsbestämmelser 

som avgränsas 
med egenskapsgränser.

Exempel:

e, u
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Detaljplanekravet

I PBL anges i vilka situationer detaljplan ska upprättas, det så kallade 

detaljplanekravet (4 kap. 2 och 3 §§PBL)

Detaljplan ska upprättas för:

• Ny sammanhållen bebyggelse

• Förändring eller bevarande av bebyggelse om det

behöver ske i ett sammanhang

• Ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk som får betydande

inverkan på omgivningen eller ska uppföras i ett område

med stor efterfrågan på området för bebyggande
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Utgångspunkter och avvägningar

• Översiktsplanen och Strategin för 

arkitektur och byggande

• Enskilda och allmänna intressen

• Genomförbarhet

• Politiken

• Jordbruksmark
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Exempel på avvägning: jordbruksmark 

“Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk”

Vägledande frågeställningar: 

1. Berör ärendet jordbruksmark? 

2. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

3. Utgör ärendet ett väsentligt 

samhällsintresse? 

4. Finns det alternativa lokaliseringar till 

samhällsintresset? 
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Hur går det till? 
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Ett urval av aktiva planarbeten 

Dylta Bruk, Ölmbrotorp:

bostäder och 

centrumverksamhet 

Garphyttan:

bostäder 

Södra Bro: 

Bostäder i form av 

villatomter

Rinkaby: bostäder i 

form av villatomter 

och förskola

Sticksjö: utöka 

byggrätt för befintlig 

bebyggelse

Odensbacken: 

bostäder (inväntar 

strandskydds-

utredning)
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Olika nivåer av planering

Översiktsplan
Riktlinjer för hela kommunens fysiska utveckling

Planprogram och utvecklingsförslag
Riktlinjer & underlag för t.ex. en stadsdel.

Detaljplan
Reglerar vad som för byggas juridiskt.

Bygglov

Utifrån detaljplan. Lagstiftning, regler.
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BYGGLOVSPROCESSEN
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BYGGLOVSPROCESSEN

• Avslag
• Ny etablering landsbygd –

förhandsbesked/bygglov

• Liten avvikelse med synpunkter 
från grannar/fastighetsägare

BYGGLOVSPROCESSEN
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• Nybyggnad

- Flytt av byggnad

• Tillbyggnad

• Annan ändring av byggnad
- Väsentligt annat ändamål

- Ytterligare bostad eller lokal
- Byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre 

utseende avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan

• Anläggningar: idrottsanläggningar, upplag, vissa fasta cisterner, master, torn, 

vindkraftverk, murar, plank, parkering, transformatorstation
• Marklov inom detaljplan 

• Skyltar inom detaljplan
• Rivningslov för byggnad eller del av byggnad inom detaljplan

orebro.se/byggorebro

VAD KRÄVER LOV? 
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1 januari  - t.o.m. 30 september 2021
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VAD PRÖVAS I ETT BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED? 

• Följer byggnationen detaljplanen

• Platsens lämplighet (strandskydd, 

jordbruksmark m.m.)

• Vatten och avlopp

• Buller 

• Byggnadens lämplighet för ändamålet

• God form-, färg- och materialverkan

• Stads/landskapsbilden 

• Tillgänglighet

• Natur- och kulturvärden

• Betydande olägenhet

• Parkering

• Friyta

• Trafik

• Avfallshantering

• Enskilda/allmänna intresset

• Ge fastighetsägare/grannar tillfälle att 

yttra sig

• Om DP inte finns -> PBL/ÖP/SAB
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Att bygga på jordbruksmark – När, hur och varför?
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Vad säger lagstiftaren? 

Vid planläggning, lov och förhandsbesked ska 
miljöbalkens bestämmelser om hushållning av mark-

och vatten tillämpas. Däribland (3 kap. 4§MB):

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”

Vilket innebär om jordbruksmarken är brukningsvärd 
kan den bara bebyggas om det är fråga om ett 
väsentligt samhällsintresse och att det inte finns 
någon annan mark som kan användas istället.

Jordbruksmark (bete)

Jordbruksmark (åker)

Ej jordbruksmark

Ej jordbruksmark

Ej jordbruksmark



Frågor…



Staden



Kommunen



Dialog
- Frågor/kommentarer?



Tack för ikväll!

Glöm inte att fylla i utvärderingen, länk finns i chatten och på 

hemsidan orebro.se/landsbygdsutveckling


