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Dnr SBN-2021-365

Bakgrund
I direkt anslutning till Väse samhälle ansöks om planläggning inom Väse prästgård 1:11 för 
bostäder, industri, kontor och handel. 

Gällande planer
För mindre del av området finns gällande detaljplan för bostäder.

Föreslagen utveckling bedöms inte vara förenligt med översiktsplan 2012 och endast delvis 
med byggvision för Väse.

Nuvarande förhållanden
Området ligger i norra delen av Väse. Marken inom området är obebyggd och utgörs av 
flack skogs- och jordbruksmark. Skogen används idag bla av skolan som skolskog. Delar av 
området påverkas av ett befintligt markavvattningsföretag. Det finns inga dokumenterade 
naturvärden inom området.

Aktuellt område

300m2001000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2022-02-21

Skala 1:10000
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Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planläggning inom det föreslagna området kan vara 
lämpligt. Hur och med vilken inriktning planläggning ska ske behöver utredas vidare i ett 
planprogram för området. 

 

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ett planprogram för området.

Frågor att behandla i planarbetet
• Övergripande markanvändning.

• Utformning av gator och bebyggelse.

• Utredning om naturvärden.

• VA-lösningar och dagvattenhantering.

Planförfarande
Planarbetet inleds med ett planprogram för hela området. Därefter föreslås 
detaljplanering ske i lämplig etapper.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2022 och kunna färdigställas 1 kv 2023.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 25 februari 2022.
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FÖRSLAG

Tomter för småhus
De gulmarkerade områdena i för-
slaget bygger vidare på småskalig-
heten, här föreslås i första hand 
tomter för småhus. 

Bostäder och 
verksamheter
I stråken kring stationen och vid 
Storgatan, Väses centrum - fö-
reslås en tätare bebyggelse med 
både bostäder och verksamheter. 
Här  nns potential för kommer-
siella verksamheter i Väse. Om 
möjligt bör byggnader här ha 
lokaler i gatuvåningen.

Komplettering 
och tillägg
Inom tätorten föreslås kom-
pletteringar med både  erbo-
stadshus i upp till 4 våningar 
och småhus. Den äldre bebyg-
gelsen kan tillsammans med nya 
byggnader skapa en tätare, mer 
levande och blandad struktur.

Framtidsbild: ett levande stationssamhälle 
som har en lantlig prägel och en koppling 
till naturen

Byggvision Väse

Bedömning
Platsen ligger i utkanten av Väse och 
bedöms vara en naturlig fortsättning 
av Väses utveckling mot norr och 
öster. Planområdet bedöms i endast 
delvis stämma överens med den 
nyligen framtagna byggvisionen för 
Väse. Det är främst den östra delen 
som ingår i byggvisionen. 

För Väse bedöms tillgången på 
dricksvatten och möjligheten 
att rena avlopp börja närma sig 
kapacitetstaket. Ytterligare bebyggelse 
utöver de redan givna planuppdragen 
bedöms innebär att omfattande 
investeringar kommer krävas i VA-
systemet. 


