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fl era år. Idag planeras en förstärkning av radiokommunikation för att förbättra 
styrningen och övervakningen av vattentäkten.

Avfall
Närhet till återvinningsstation på strategiska ställen är viktigt för att öka källsor-
teringsgraden. Återvinningsstationen vid Håkasons väg fyller därför en viktig 
funktion. Den är dock inte kommunens utan förpackningsindustrins angelägen-
het.

Telekommunikation och master
Frågan om mobiltäckning är viktig för Broaryd. Det kan t ex gälla de boendes 
möjlighet att tillkalla hjälp eller omsorgsverksamheternas kommunikation med 
varandra och omsorgstagare i eget boende. Extra viktig blir mobiltäckningen 
vid strömavbrott. 

Teleavbrott inträffar ibland och detta även utan oväder eller annan synbar på-
verkan. Den allmänna trenden är dessutom att allt fl er tjänster förutsätts kunna 
regleras via Internet. Broaryd är idag väl försörjt med bredband.

Mobiltäckningen i Broaryd upplevs av Broarydsborna som tillfredsställande. 

Mål
· God beredskap och avbrottssäkert elnät ska fi nnas i hela Broaryd.
· Möjligheten till tillfredsställande internetuppkoppling via bredband ska fi nnas 
 även på landsbygden.
· VA-försörjningen ska göras säkrare.
· Säker täckning för mobiltelefoni ska fi nnas för alla i Broaryd.
· De producerade avfallsmängderna ska minska. 
· Dagvattensystemen ska vara utformade så att så stor del av föroreningarna 
 som möjligt kan avskiljas på vattnets väg till recipienten.
· För att öka återvinningsgraden för avfall är tillgången till återvinningsstation av  
  vikt.

Strategier
· Möjligheter till dubbel matning för dricksvatten ska ses över.
· Avloppsvattenlösningen för sträckan Lundavägen och norr om väg 153 ska 
 ses över och eventuellt anslutas till ledning mot reningsverket.
· Kommunen ska aktivt medverka till bredbandsuppkoppling på landsbygden 
 i Broaryds omland.  
· Undermåliga avloppsanläggningar ska åtgärdas.
·  Hestrabäckens status som recipient för reningsverket bör utredas.
·  Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i tätorten.
·  Dagvatten från nya områden ska regleras genom minst sedimentering.

P
L

A
N

F
Ö

R
S

L
A

G

Reningsverket Återvinningsstation



Fördjuning av översiktsplanen för Broaryd Utställningsupplaga januari 2008

32

Kultur och fritid
Mycket av den kulturella verksamheten vilar idag på en ideell grund och är 
beroende av kommunens samordningsfunktion och service med lokaler och 
marknadsföring. 

Broaryd har goda förutsättningar för friluftsliv och erbjuder sina invånare en 
miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet i form av strövområden, grönytor, 
motionsspår, friluftsbad och näridrottsplats. Broaryd är utmärkt för bär- och 
svampplockning, promenader och fi ske. Önskan fi nns om att förändra underla-
get på motionsspåret vilket skulle göra detta mer lättillgängligt för alla. 

Området runt affären förstärks som mötesplats. Lekplatsen är en annan  viktig 
mötesplats. För att även vuxna ska kunna uppehålla sig där längre stunder 
måste fungerande sittplatser fi nnas. 

Mål
· Kommunens fritidsanläggningar ska vara tillgängliga för alla.
· Mötesplatser för människor ska prioriteras.
· Broaryds vattentillgångar är en viktig del av ortens attraktivitet och ska 
 tas tillvara.
· Stimulera aktiviteter för det rörliga friluftslivet.

Strategier
· Området vid affären förstärks som mötesplats. 
- Området med fotbollsplan och friidrottsplats ska förstärkas som 
 utesamlingsplats.
· Lekplatsen ska utformas till en fungerande samlingsplats.
· Kommunen ska i samverkan med föreningar arbeta för att önskemål och 
 behov tas tillvara.
 · Elljusspåret ersätts med ny sträckning om ett nytt bostadsområde anläggs.
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Miljö och natur
Tillgången på natur- och grönområden för rekreation och friluftsliv är god i 
Broaryd. Vissa områden är särskilt attraktiva, exempelvis delar av Hestrasjöns 
närområden. För att naturen också ska vara lättillgänglig för Broarydsborna 
krävs en anpassad skötsel av det tätortsnära skogsbruket. Stigar och gång-
stråk i närheten av bebyggelsen är viktiga att bevara och utveckla. Även de 
områden som har höga naturvärden är viktiga att bevara både för den biologis-
ka mångfaldens skull och som en del i att skapa goda möjligheter för friluftsliv.

Ett av de lokala miljöproblemen i Broaryd är Hestrasjöns låga pH och den 
höga mängd näringsämnen. Vad detta beror på bör utredas och det är viktigt 
att Hestrasjön forsätter kalkas för att motverka försurningen.

Mål
· Miljöstörningar och negativ påverkan på naturmiljön ska minska.
· Tillgängligheten ska vara god till naturområden för rekreation och friluftsliv.
· Grundvattentillgångarna ska skyddas.

Strategier
· Värdefulla naturområden ska i största möjliga utsträckning bevaras och 
 utvecklas.
· Stora träd inne i tätorten bör om möjligt bevaras.
· Det tätortsnära skogsbruket ska bedrivas med särskild hänsyn till 
 rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald.
· Tillgängligheten till Hestrasjön ska bevaras och helst öka.
· Hestrasjöns höga fosfor- och kvävehalter ska  utredas.
· Kalkningen av Hestrasjön ska fortsätta.
· Grundvattentillgången bör ges prioritet vid avvägningar gentemot 
 motstående intressen.
· Uttag av naturgrus bör undvikas.
· Grundvattenresursens känslighet bör beaktas vid lokalisering av 
 verksamheter som utgör särskilda risker för grundvattnets kvalitet 
 (exempelvis lagring och hantering av farliga ämnen). 
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runt kyrkan. Inom dessa områden ska anpassning ske av tillkommande bebyg-
gelse och försiktighet iaktas med befi ntlig bebyggelse. Dessutom fi nns enstaka 
hus med kulturhistoriska värden utanför dessa områden.

Följande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse fi nns inom planområdet;

  1.  S Hestra kyrka
  2. Kyrkstallarna
  3. Sockenstugan
  4. Knektastugan
  5. Klockaregården
  6. Gamla prästgården
  7. Hultalyckestugan  
  8. Ladugård
  9. Linbasta
10. Sommarladugård 
11. Gamla Lantmännen
12. Hestra Södra Sparbanksvalv
13. Skolhuset, Gula huset
14. G:a affären, Hestra affär
15. Barnvaktstugan
16. Soluret 
17. Sågen

Till den nuvarande kyrkan, Södra Hestra kyrka, lades grunden 1829, något 
norr om den gamla. Efter ett års arbete var den klar och den första predikan 
kunde hållas redan samma år. Kyrkan invigdes emellertid inte förrän 1835 av 
Esaias Tegnér. Dopfunten från 1200-talet fi nns bevarad i kyrkan.  

Kulturhistoria
Formlämningar
De nio fornlämningar som fi nns inom planområdet ligger alla utanför områden 
som påverkas av planen. Inga konfl ikter fi nns. Fornlämningarna är skyddade 
genom lagstiftning.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Inom planområdet fi nns två områden med bebyggelse med högt kulturhisto-
riskt bevarandevärde. Det gäller området runt hembygdsgården samt området 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Områden med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse
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När det gäller kyrkogården visar gamla protokoll att allt planerades mycket 
noga. Fram till 1800-talet betades den av tamboskap, vilket senare ansågs 
olämpligt på en sådan helgad plats. Kyrkogården har utökats fl era gånger – 
1888 åt väster och norr, 1922 med delen framför Klockaregården och 1974 
med den del åt norr där bårhuset från 1961 fi nns.

Runtomkring kyrkan fi nns kyrkstall, sockenstuga, skolhus, knektstuga 
och klockaregård. Strax nordväst härom ligger prästgården, byggd 1801. 
Kyrkstallarna är från 1800-talet och användes till omkring 1930. Idag fi nns två 
byggnader kvar. Omedelbart väster därom ligger hembygdsparken, där två 
av de fyra byggnaderna är från 1700-talet, Hultalyckestugan och en loftsbod. 
Andra byggnader är en ladugård från 1800-talet (fl yttad från Hansabygget 
2:6), linbasta (fl yttad från Prippebo) och en sommarladugård (fl yttad från Bro). 
Parken anlades 1949 och Hultalyckestugan med loftsbod fl yttades dit då, som-
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marladugården kom dit 1950 och linbastan 1975. Ladugården fl yttades från 
Hansatorpet 1996. Husen från Hultalyckan fl yttades till hembygdsparken av 
historieintresserade kyrkoherden Carl Lindstén.

Sockenstugan, numera Församlingshemmet, är en röd byggnad från 1830. 
Den har utbyggts och moderniserats ett antal gånger, men ändå lyckats bibe-
hålla sin 1800-talsprägel. Den har använts för fl era olika ändamål genom åren. 
Bland annat tjänade den som Södra Hestras första skola mellan 1847-1866. 
På 1950-talet moderniserades och renoverades stugan för att 1965 övergå i 
kyrkans ägo.

Knektastugan från 1700-talet är en liten grå timmerstuga, belägen i backen 
ovanför sjön strax söder om kyrkan. I bokföringen efter 1828 döpt till Soldat-
stugan. Den inneboende familjen fi ck bereda plats åt knektarna de dagar 
de skulle paradera vid kyrkan under högtidliga tillfällen som t ex bröllop och 
begravningar. Paraderna upphörde omkring 1880. Knektastugan var bebodd 
till 1903 och ägs sedan 1950-talet av kyrkan. 

Gamla Lantmännen, mitt emot affären, ägs av en privatperson och används 
idag som förråd.

Hestra Södra Sparbanksvalv är från 1890 och är en rest från den gamla ban-
ken. Valvet ligger intill den gamla landsvägen som också gick förbi kyrkan.

Det som i dag kallas Gula huset är före detta skolhuset från 1842.

Gamla affären, Hestra affär, ligger mitt emot Gula huset. Det var en man från 
Halland, K.L: Cridoff, som runt 1880 lät uppföra en byggnad i vilken han drev Jätten och Linbasta

S Hestra kyrka Kyrkstallarna Knektstugan Banvaktstugan
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Hälsa och säkerhet
Miljö och hälsa
Inom planområdet fi nns fl era misstänkt förorenade områden. Exploatering på 
förorenad mark ska undvikas. 

Lokalt kan förekomma högre halter av markradon än genomsnittet i Gislaveds 
kommun varför radonförekomsten alltid bör studeras i samband med planlägg-
ning av nya områden.  

Tillföljd av förändrade riktlinjer för vattenskyddsområden kommer alla kom-
munens vattenskyddsområden att ses över till 2010. För Broaryds del innebär 
det förmodligen att vattenskyddsområdet kommer att utvidgas. Med hänsyn till 
detta är det inte lämpligt med nya verksamheter som kan påverka vattenkvali-
tén i närheten av befi ntligt vattenskyddsområde. 

Miljökvalitetsnormer
I översiktsplanen ska det enligt PBL särskilt framgå hur kommunen avser att 
iaktta gällande miljökvalitetsnormer. En miljökvalitetsnorm kan till exempel 
gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. I Sverige fi nns 
miljökvalitetsnormer för luftföroreningar utomhus och för omgivningsbuller. Det 
är kommunen som ska kontrollera och följa upp miljökvalitetsnormerna genom 
mätningar och beräkningar. Den största källan till luftföroreningar och buller i 
Broaryd är trafi ken. Trafi kmängderna i Broaryd är dock begränsade. På väg 
153 som passerar utanför Broaryd beräknas trafi kmängden till 2200 fordon/
dygn och på den mest trafi kerade gatan inne i Broaryd till 610 fordon/dygn. 
Med utgångspunkt i den mycket måttliga trafi kmängden samt de glesa gatu-
rummen med friliggande bebyggelse har inga beräkningar utförts av de ämnen 
som omfattas av miljökvalitetsnormerna.  För de hårdast belastade trafi kmill-
jöerna i Gislaveds kommun med mellan 7 800 och 11 500 fordon/dygn har 
beräkningar gjorts och dessa tyder inte på att miljökvalitetsnormer överskrids 

Vy över Lugnet
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en lanthandel. År 1891 fl yttade handlanden Emanuel Johansson in och drev 
en för den tiden ganska betydande affärsverksamhet. Denna övertogs senare 
av två av hans barn, David och Anni, vilka sedan i sin tur, överlät affären till 
Sven Johansson. Sven Johansson centraliserade sin verksamhet när fastighe-
ten 1967 överläts till Hestramissionen. Huset ägs idag av Broaryds allians-
församling och utgörs av två lägenheter.

Banvaktstugan, från 1906, byggdes i samband med järnvägen och beboddes 
då av banvakt Harald Haraldsson. Idag är stugan privatägd.

Ett annat kulturarv är soluret vid gamla Prästgården. Det byggdes av kyrko-
herde Samuel Elmblad 1741. Detta är det enda bevarade i kommunen. Idag 
ger man en lite kopia av soluret till den som utnämns till Årets Broarydsbo.

Broaryds låd- och sågindustri grundades 1946 och har av länsstyrelsens 
pekats ut som särskilt intressant. Det är interiören som gör denna industrin 
intressant. 

Mål
·De kulturhistoriska värdena ska tillvaratas och bevaras.
·Det kulturella, historiska arvet i form av bebyggelsemiljöer med särskilda värden 
ska värnas.

Strategier
·Kulturaktiviteter med anknytning till ortens historia ska stimuleras.
·Kulturarvet ska göras synligt på fysiska platser t ex genom skyltning.
·Tillkommande bebyggelse ska anpassas till de kulturhistoriska värdena.
·Särskild hänsyn ska tas till utpekade bebyggelsemiljöer vid detaljplanelägg-
ning och bygglovsgivning.
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i dagsläget. Bedömningen är att det inte fi nns någon risk för att miljökvalitets-
normerna överskrids i Broaryd. Planförslaget kan innebära en viss ökning av 
trafi ken. Ett genomförande av utvecklingsområdena i denna plan medför att 
antalet människor och också bilar ökar. Ökningen bedöms dock i ett större 
perspektiv som mycket liten. Eftersom planförslaget inte medför någon mar-
kant ökning av biltrafi ken, bedöms ökningen av utsläppshalter härrörande från 
trafi ken ej medföra att normerna överskrids.

Säkerhet
Vid genomförande av en översiktsplan är det av stor vikt att ortens nuvarande 
risk- och skyddsobjekt identifi eras. Vidare är det också viktigt att framtidens 
utveckling av samhället sker på säkra premisser. 

Trafi k och transporter utgör en säkerhetsrisk i Broaryd. Ambitionen framåt är att 
separera de olika trafi kslagen åt. Ett steg i att separera dessa åt är att bygga ut 
GC-vägarna på orten. In- och utfarterna till Broaryd ses också som farliga. 

Sammanställning av Broaryds risk- och skyddsobjekt enligt Räddningstjäns-
ten:
Riskobjekt (utgör en risk för omgivningen)
- Träindustri
- RV 153 och då främst de transporter som sker med farligt gods
- Järnvägen

Skyddsobjekt (ska skyddas mot hot)
-Lugnets äldreboende
-Vattentäkten (väg 153 går i utkanten av denna)
-Klockargårdsskolan
-Järnvägen (vid brand i träindustri kan järnvägstrafi ken komma att stängas av)
-Väg 153 (vid brand i träindustri kan trafi ken komma att stängas av)
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Mål
· Grundvattentillgångarna ska skyddas.
· Ny bostadsbebyggelse lokaliseras så att de boende inte utsätts för skadliga ra-
donhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker i den fysiska miljön. 

Strategier
· Bergvärmeanläggningar tillåts inte inom inre eller yttre 
 vattenskyddsområdet.
· Jordvärmeanläggningar tillåts inte inom inre skyddsområdet.
· Vägar, som går vid skyddsområdet för vattentäkt, bör utformas så att 
 risk för föroreningar i täkten minimeras.  
·  För länsvägar, väg 153, gäller 30 meters skyddsavstånd till bebyggelse och                
   för övriga vägar gäller 12 meter.
·  I områden för normalrisk för radon ska byggnader uppföras på 
   radonskyddat sätt.
·  För elledning upp till 55 kV gäller ett skyddsavstånd på 5 meter för bebyg-          
   gelse och över 55 kV 10 meter och 130 kV 50 meter.
·  Exploatering på förorenad mark ska undvikas.
·  Förorenad mark som påtagligt riskerar att påverka miljön eller människors
   hälsa ska saneras.
· Förorenade områdens miljöpåverkan ska undersökas.   

Konsekvensbeskrivning
Sociala konsekvenser
En planprocess med stort medborgarinfl ytande är på fl era olika sätt gynnsamt 
för Broaryds framtid och utveckling, inte minst socialt.  Referensgruppen har 
sammansatts med avsikt om ett brett deltagande både när det gäller kön, ålder 
och ”roll” i samhället. 

Konkreta förslag i planen som ger sociala konsekvenser är t ex att behålla och 
förbättra samlingsplatser för invånarna. Att bevara samhällets historia är viktigt 
för trivsel och identitet till sin bygd. Här spelar också strävan att värna om t ex 
bebyggelsekaraktären in, liksom mer direkta saker som att fortsätta arbeta för 
fysiskt välskötta och tilltalande omgivningar i övrigt. Att ha tillgång till kollektiv 
trafi k och kultur är viktiga aspekter även för folkhälsan. Affären, caféet, Lugnet, 
Gula huset och biblioteket är viktiga platser för det sociala livet i Broaryd.

Ekologiska konsekvenser
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
Konsekvensbeskrivningen utgår från miljömålet God bebyggd miljö och den 
nedbrytning av målet som gjorts på länsnivå. Målet ska bidra till att all bebyggd 
miljö ska utgöra god och hälsosam livsmiljö både lokalt, regionalt och globalt. 
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas och byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas så god hushållning med resurser 
främjas. Inriktningen är att målet ska nås inom en generation.

Vy över Hestrasjön
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I ett generationsperspektiv för Jönköpings län fi nns en checklista med 17 del-
mål, a-q. I denna fördjupning tillgodoses dessa på följande sätt:

Konsekvensbeskrivningen utgår från miljömålet God bebyggd miljö och den nedbrytning av 
målet som gjorts på länsnivå. Målet ska bidra till att all bebyggd miljö ska utgöra god och häl-
sosam livsmiljö både lokalt, regionalt och globalt. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas och byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas så god hushållning 
med resurser främjas. Inriktningen är att målet ska nås inom en generation.

a) Mål: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 

 Beaktande i planen: Planen strävar efter att den bebyggda miljön ska vara estetiskt till-
talande och trivsam och orten har redan ett varierat utbud av bostäder. Ortens storlek gör 
emellertid att utbudet av service, kultur och varierade arbetsplatser blir något begränsat. 
Detta bidrar i sin tur till att behovet blir större av transporter till detta på andra orter. 

b) Mål: Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelse-
miljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. Beaktande 
i planen: Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet med särskilda värden värnas 
och förhoppningsvis även utvecklas. Särskilt värdefulla byggnader och områden pekas ut i 
planen.

c) Mål: En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av bygg-
nader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av 
befi ntlig bebyggelse. 

 Beaktande i planen: En långsiktig hållbar bebyggelsestruktur utvecklas bl a genom att 
befi ntliga detaljplaner ses över och förändras.

d) Mål: Förutsättningarna för boende på landsbygden är goda och ekologiskt hållbara. 
 Beaktande i planen: Förutsättningarna för boende på landsbygden är goda och ekologiskt 

hållbara bl a genom att man satsar på god IT-infrastruktur. (Behovet av bil genom avsakna-
den av tillfredsställande kollektivtrafi k ger emellertid negativa effekter.)

e) Mål: Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav 
på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. 

 Beaktande i planen: Boende- och fritidsmiljön uppfyller samhällets krav på frihet från bul-
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ler, tillgång till solljus, rent vatten och luft samt i stort sett ortens gestaltning.
f) Mål: Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet 

värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan 
tillgodoses. 

 Beaktande i planen: Natur- och grönområden värnas.
g) Mål: Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Beaktande i planen: Den biologis-

ka mångfalden bevaras genom att värdefulla naturområden skyddas och utvecklas genom 
att områden som tidigare varit avsatta för exploateringsåtgärder bevaras för naturändamål.

h) Mål: Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång 
i stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker el-
ler i övrigt är störande för miljön. 

 Beaktande i planen: Transporter är i stort redan lokaliserade så de inte utgör hälso- eller 
säkerhetsrisker eftersom företagen i stort är lokaliserade invid väg 153 och transporter inte 
behöver ske genom samhället. Detta förbättras ytterligare genom planens intentioner är att 
förlägga även framtidens industrier vid väg 153. Planen strävar även mot att infarten mot 
industriområdet görs säkrare.

i) Mål: Miljöanpassade kollektivtrafi ksystem av god kvalitet fi nns tillgängliga och förutsätt-
ningarna för säker gång- och cykeltrafi k är goda. 

 Beaktande i planen: Miljöanpassad kollektivtrafi k fi nns endast tillgänglig i begränsad 
utsträckning, men planen strävar mot ökad trafi ksäkerhet genom att gång- och cykeltrafi ken 
förbättras.

j) Mål: Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radon-
halter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

 Beaktande i planen: Människor utsätts inte för hälso- eller säkerhetsrisker i form av att 
några gränsvärden överskrids. Planen strävar mot att öka trafi ksäkerheten samt anger mål 
gällande t ex skyddsavstånd till elledningar, grundvattenskydd, förorenad mark och radon-
säkert byggande.

k) Mål: Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar.
 Beaktande i planen: Mål fi nns att skydda mark- och vattenområden mot t ex gifter och 

andra föroreningar. Påverkade områden föreslås utredas.
l) Mål: Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resurs-

besparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och främst förnybara energikällor 
används.

 Beaktande i planen: Planen tar främst upp vatten och vattenanvändningsaspekter för att 
skydda och bättre nyttja vattenresurserna.  

m) Mål: Andelen förnybar energi har ökat och skall på sikt svara för den huvudsakliga energi-
tillförseln. 

Korsning vid Norra vägen-153
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 Beaktande i planen: Planen tar inte upp någon strategi kring energiförsörjningen  speciellt 
för Broaryds del utan fi nns med som målsättning för bebyggelse.  

n) Mål: Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med hänsyn 
till användningsområdet. 

 Beaktande i planen: Nyttjande av naturgrus tas ej upp i planen utan de kommunomfat-
tande riktlinjerna gäller

o) Mål: Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och 
kulturlandskapet bevaras.

 Beaktande i planen: Planen föreskriver att naturgrus inte bör brytas inom planområdet. 
p) Mål: Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar. 
 Beaktande i planen: Någon särskild strategi för minskning av avfallet i Broaryd tas inte 

upp i planen utan kommunomfattande regler gäller. 
q) Mål: Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och 

återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning. 
 Beaktande i planen: Miljöstation fi nns i Broaryd. Återvinningscentral fi nns för ortens invå-

nare fi nns närmast i Smålandsstenar. Anläggning för trädgårdsavfall fi nns i Burseryd och 
Smålandsstenar. I planen anges att de producerade avfallsmängderna ska minska och att 
tillgången till miljöstation är av vikt. 

Områdesvisa konsekvenser
Genom att förlägga ny industri i anslutning till den befi ntliga blir dessa områ-
den mer utpräglade för ändamålet liksom att transporterna i samhället blir mer 
begränsade. Man bidrar också härigenom till att öka avståndet mellan industri 
och bostäder. Bebyggelsestrukturen förbättras genom att förlägga nya bostä-
der i anslutning till befi ntliga och genom att förtäta och fylla ut de luckor som 
fi nns mellan de befi ntliga husen. 

Vid ett område vid Hestrasjön är strandskyddet upphävt och det blir utred-
ningsområde för nya bostäder i sjönära läge. Området är idag ett kalhygge 
efter stormen Gudruns härjningar och några högre naturvärden fi nns idag 
inte dokumenterade. Motionsspåret plockas delvis bort i det området och får 

eventuellt en annan sträckning. En utbyggnad kommer inte att innebära någon 
försämrad tillgänglighet för allmänheten till Hestrasjön. Planen föreskriver inga 
avsteg gentemot gällande strandskydd. 

Området vid affären förstärks som mötesplats. I framtida planering ska åtgär-
der som stärker detta främjas.

Skyddet för vattentäkten regleras genom skyddsföreskrifter. Föreslagna strate-
gier förstärker skyddet. 

Området öster om befi ntligt industriområde, längs väg 153, blir utredningsom-
råde för ytterligare industrietableringar. Området kan emellertid vara mycket 
stenigt. Det området som idag är planlagt för industri, väster om ovanstående 
område, kommer även i fortsättningen att vara planlagt för industrier. Bostä-
derna inom området kommer på sikt att avvecklas.

Mål och strategier fi nns för utpekade områden med kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse, liksom enskilda byggnader.

Östra vägen
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Vy över Hestrasjön
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Alternativ Positiva konsekvenser Negativa konsekvenser 
Planförslag
Bostäder läge A Nya bostadstomter tillskapas i ett attraktivt läge i anslutning till be-

fi ntlig bostadsbebyggelse. Goda möjligheter fi nns att skapa en god 
boendemiljö, med närhet till natur och skola samt frånvaro av buller.

Naturmark i strandnära läge tas i anspråk. Andelen hårdgjorda ytor ökar. 
Detta innebär att mängden dagvatten ökar, att ett område för tätortsnära re-
kreation tas i anspråk och att förutsättningarna för växt- och djurlivet föränd-
ras. Delar av närrekreationsområde med elljusspår tas i anspråk

Bostäder läge B Nya bostadstomter tillskapas i anslutning till befi ntlig bostadsbebyg-
gelse. Goda möjligheter fi nns till att skapa en god boendemiljö med 
närhet till natur.

Naturmark tas i anspråk. Andelen hårdgjorda ytor ökar. Detta innebär att 
mängden dagvatten ökar, att ett område för tätortsnära rekreation tas i an-
språk och att förutsättningarna för växt- och djurlivet förändras.

Industri läge C Industrimark tillskapas i gott skyltläge vid väg 153. Naturmark tas i anspråk. Två bostäder ligger närmare än 200 meter från in-
dustriområdet och viss risk föreligger beroende av verksamhet för störningar 
på boende och ökade risker vid en olycka

Industri läge E Ger möjligheter till industriexpansion/handel i gott skyltläge invid väg 
153

Naturmark tas i anspråk. Industrin lokaliseras närmare än 200 meter från 
bostadsfastigheter. Risk föreligger beroende av verksamhet för störningar 
på boende och ökade risker vid en olycka. Lokalisering av industri norr om 
153:an innebär att Broaryd spridds ut på båda sidor vägen. Det innebär ett 
trafi ksäkerhetsproblem och begränsningar av framkomligheten på väg 153.

Nollalternativ

Bostäder Möjlighet att tillskapa en stor mängd nya bostadstomter Naturmark tas i anspråk. Bostäderna är planlagda mycket närmare befi ntlig 
industri än vad som accepteras i dagens samhällsplanering. Det innebär en 
ökad risk för störningar på de boende

Industri Endast en mindre mängd industrimark fi nns planlagd. Om endast den 
byggs ut innebär det endast mindre ytterligare påverkan på miljön 
från industrin.

Naturmark tas i anspråk. Avståndet till närmaste boende är drygt 100 meter. 
3 befi ntliga bostäder ligger inom planeringsriktmåttet 200 meter ifrån det 
föreslagna industriområdet. Delar av planlagt industriområde ligger på det 
område som idag nyttjas för bostadsändamål. Det innebär en ökad risk för 
störningar på de boende.

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning

Till en översiktsplan ska enligt 4 kap. 2 § PBL en miljöbedömning göras. En 
miljökonsekvensbekrivning har arbetats fram som en bilaga till den fördjupade 
översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta 
utbyggnadsplanerna för bostäder och industri. Enligt planförslaget fi nns förslag 
till bostäder på två platser (A och B) samt industri på två platser (C och E). 
Detta jämförs med nollalternativet som är utbyggnad enligt gällande planer 
med industriexpansion i anslutning till befi ntlig industri vid väg 153 samt bostä-

der på område B och delar av område D som i den fördjupade översiktsplanen 
föreslås utgöra skyddsområde.


