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§71 Ärendenr PLAN.2019.202

Godkännande av detaljplan för fastigheten Sjöbo 3:58 m fl "Orebackens
camping" i Sjöbo

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Detaljplan för fastigheten Sjöbo 3:58 m fl,
”Orebackens camping”, i Sjöbo och skickar vidare planförslaget till kommunstyrelsen för
godkännande och kommunfullmäktige för beslut om antagande.
_________

Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan (Detaljplan för fastigheten Sjöbo 3:58 m fl ”Orebackens
camping” i Sjöbo) har utarbetats tillsammans med berörda förvaltningar.
Förslaget innebär i korthet:
- att utöka campingverksamheten med fler stugor och campingplatser
- att byggrätt skapas för ny receptionsbyggnad
- att skapa en trygg entréväg till campingverksamhet och friluftsliv

Beskrivning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan för campingområdet är behovet av en plan som medger
nuvarande utbredning samt öppnar för möjligheten att utöka området ytterligare och utveckla
verksamheten i framtiden.
Detaljplaneförslaget innebär i första hand en utökning av campingområdet för att möjliggöra
fler platser för camping och stugor. En ny byggrätt för reception/butik/restaurang föreslås vid
den nya entrén till campingen.
På en mindre del av befintlig parkering söder om gamla landsvägen föreslås nya stugor,
uppställningsplatser för husbilar samt att Orestugan, som idag nyttjas av friluftsfrämjandet,
får en utökad byggrätt. Här kommer även parkering att finnas till friluftslivets aktiviteter samt
till stuggästerna längst i söder.
Den befintliga ”gamla landsvägen” förblir gemensam entréväg från väster, ”porten till
området”, för både camping och friluftslivets aktiviteter och verksamheter. För att säkerställa
låga hastigheter ska delar av vägen utformas på de gåendes villkor.

Entrén till badet med bil föreslås bli från Tolångavägen i stället för som idag från
campingområdet. Detta minskar behovet av att parkera på Oran för badgäster. Många gena
alternativ att röra sig till och inom området på cykel eller till fots ska erbjudas.
När den nya detaljplanen vinner laga kraft, för att möjliggöra ett större campingområde,
kommer den att upphäva den äldre planen (detaljplan 308) i berörda delar.

Bakgrund
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-10 att godkänna planförslaget för samråd.
Samrådsförslaget, daterat 2019-12-10, var ute på samråd under perioden 2019-12-20 t.o.m.
2020-01-31.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-20 att godkänna planförslaget för granskning.
Granskningsförslaget daterat 2022-04-20, var ute på granskning under perioden 2022-05-17
t.o.m. 2022-06-10.

Förändring efter granskning
Granskningen visar följande justering av planhandlingarna:

 förtydligande text gällande riksintresse naturvård och friluftsliv

 planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

 bygglov får inte ges för byggnation förrän anläggning för fördröjning av dagvatten, n2,
har kommit till stånd.

 grundkartan visas i en mörkare ton.

 kommunen är markägare och kommer att ansöka om servitut innan exploatering för att
säkra allmänhetens tillgänglighet genom området.

 ledningsinnehavaren ansvarar för och bekostar ledningsrätten

Beslutsunderlag och bilagor
Planbeskrivning, 2022-09-28
Plankarta med bestämmelser, 2022-09-28
Illustrationskarta, 2022-09-28
Samrådsredogörelse, 2022-04-05
Granskningsutlåtande, 2022-06-20
Naturvärdesinventering, 2020-09-14

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Berörda sakägare enligt fastighetsförteckning
Strategienheten, Åsa Bjurström
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