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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 85 
Ny detaljplan för del av kv. Asken 
Dnr 2021/56.MBN  
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till samrådshandlingar avseende ny detaljplan för del 
av kv. Asken och sänder detsamma för samråd med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
I november 2021 ansökte fastighetsägaren till Asken 3, 4 och 12 om 
planbesked för prövning av en sammanslagning av de tre fastigheterna och 
nybyggnation av bostäder. Den 29 november 2021 § 223 beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna positivt planbesked för att ta 
fram en ny detaljplan för bostäder för aktuella fastigheter och att pröva den 
begärda åtgärden i ny detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med 
inriktning seniorboende samt att pröva omfattning och utformning av en 
sådan bebyggelse. Attraktiv boendemiljö med gemensamma ytor och 
mötesplatser är vägledande tema vid framtagande av detaljplanen.  

Planförslaget avser reglera kvartersmarken till B – Bostäder likt gällande 
plan. Planförslaget föreslår en sammanslagning av tre fastigheter (Asken 3, 
4 och 12) till en. Inom planområdet föreslås byggnation av ett tiotal 
bostäder med en tillhörande privat uteplats. Bostäderna avses vara mellan 
70–90 m2 beräknat på 1- eller 2-planshus. I och med kvarterets läge intill 
Smedjegatan föreslås bebyggelsen placeras med en skyddad, gemensam, 
innergård för att skapa en trivsam boendemiljö som klarar 
bullerriktvärdena.  

Det centrala läget i Markaryds tätort innebär närhet till goda 
kommunikationer och service samt närhet till natur och rekreation vilket 
skapar goda förutsättningar till en hälsofrämjande livsmiljö. Gemensam 
trädgård och sociala ytor möjliggör för att stärka den sociala hållbarheten 
då fler människor får möjlighet till social samvaro. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekt föredrar ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
godkänna förslaget till samrådshandlingar avseende ny detaljplan för del av 
kv. Asken och sänder detsamma för samråd med standardförfarande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Beslut från KSAU, 2021-11-29 
Plankarta, samrådsförslag 
Plan- och genomförandebeskrivning, samrådsförslag 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-11-30 
Fastighetsförteckning, 2022-10-14 
Trafikbullerutredning, 2022-11-03 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Teknisk chef 
TF Miljö- och byggchef 
Planarkitekt 
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