
Platsbeskrivning - Område 2

Planområdet. Bilden tagen mot 
nordväst.

Bygatan. Planområdet ligger till 
vänster.
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Kort om planområdet
Planområdet ligger centralt i Örsjö samhälle och är väl definierat med 
tydliga gränser i form av väg, järnväg och villatomter. Platsen består 
idag av åkermark. Omgivningen runt planområdet innehåller bebyggel-
se och hagmark och man har en vacker utblick över Örsjösjön. Solför-
hållanden är mycket goda eftersom planområdet ligger i en västerslutt-
ning. Eventuellt kan delar av området närmast järnvägen bli sankt vid 
stor nederbörd och snösmältning. 

Friluftsliv
Idag finns inga indikatorer på att området skulle användas för frilufts-
liv. Järnvägen är en stark barriär mellan planområdet och vattnet vilket 
kan bidra till att stranden inte används. 

Biologisk mångfald
Eftersom området idag består av åkermark finns där sannolikt inte så 
stora biologiska värden. Inom planområdet finns ett stenrösen där det 
växer några lövträd. Strandremsan består av vass och området väster 
om planområdet består av betad ängsmark.

Bygatan som går genom Örsjö. 
Kyrkan anas i bakgrunden.

Planområdet med utsikt över sjön. 
Bilden är tagen från vägen.
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Exploateringens syfte
Syftet med en exploatering är att erbjuda ett attraktivt boende cen-
tralt i Örsjö som inte inkräktar på strandskyddets syften. 

Motivering till exploatering
Området är centralt beläget i Örsjö by och omges av bebyggelse. 
Därmed är det även rimligt att bebygga denna plats eftersom byn då 
skulle knytas samman och bygatan skulle få en tydligare karaktär av 
att vara just bygata. Platsen är sluttande ner mot sjön vilket ger ett 
bra läge för bebyggelse. Den är också avskild från sjön i form av en 
järnväg varför man kan hävda särskilt skäl.

Bebyggelseförutsättningar
Platsen utsågs som möjligt exploateringsområde p g a dess läge och 
för att ny bebyggelse inte skulle hamna i konflikt med strandskyd-
dets syften. Bebyggelse på platsen knyter samman Örsjö by och 
skapar en mer sammanhängande bebyggelse och en tydligare byst-
ruktur.

Platsens höga läge och vackra utsikt gör den mycket attraktiv för 
boende. 

Infrastruktur finns framdragen till området då permanentbebyggelse 
omger den.

Kompensation
Någon form av kompensation i närområdet anses inte behövas.

Program - Område 2
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Allmänna riktlinjer för ny bebyggelse - Flerbostadshus
Det centrala läget och de goda bebyggelseförutsättningarna ska-
par goda förutsättningar för flerbostadshus. Örsjö är ett attraktivt 
område men erbjuder inte idag några flerbostadshus med sjöutsikt. 
Bebyggelse med en och två våningar är möjlig utan att karaktär och 
landskapsbild går förlorad, därför är platsen lämplig för flerbostads-
hus. P g a järnvägen som idag är en stark barriär mellan vattnet och 
planområdet kan en boendeform som riktar sig mot grupper som inte 
har stort behov av direkt vattenkontakt lämpa sig, t ex servicehus el-
ler äldreboende.

Bebyggelsen bör effektivt ta tillvara på det vackra utsiktsläget och 
de goda solförhållandena. Ny bebyggelse måste anpassas till den 
befintliga karaktären i Örsjö. Lämpligen placeras ny bebyggelse nära 
vägen för att skapa ett tydligare gaturum och för att inte boende ska 
störas av järnvägen. Platsen skulle lämpa sig för såväl kedjehus och 
parhus som flerbostadshus.



Allmänna riktlinjer för ny bebyggelse - Permanentbostäder
Platsen är även attraktiv för permanentbebyggelse. Örsjö består idag 
främst av enfamiljshus vilket motiverar att även denna plats är lämp-
lig för sådan bebyggelse.

Bebyggelsen och tomtstorlekarna bör vara av samma storlek och 
karaktär som den befintliga, dvs enfamiljshus i en till två våningar. 
Bebyggelsen bör placeras nära vägen för att förstärka karaktären av 
bygata. Husen bör också placeras så att utblickar över sjön fortfa-
rande finns från vägen.

Program - Område 2
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Konsekvenser av exploatering - Område 2

Friluftsliv
Eftersom platsen inte används för friluftsliv idag påverkas den inte 
heller av ny bebyggelse. Strandlinjen kommer inte att nyttjas efter-
som järnvägen utgör en barriär. Kontakten med vattnet från vägen 
minskar vid en exploatering.

Biologisk mångfald
Det är inte sannolikt att ny bebyggelse påverkar den biologiska 
mångfalden negativt. Lövträden och stenröset som finns inom områ-
det bör bevaras opåverkade.
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