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Bakgrund 
Isaberg tar varje år emot upp till en halv miljon besök. Anläggningen är ett popu-
lärt resmål med ett stort upptagningsområde som förutom södra Sverige också 
omfattar Danmark, Nederländerna och Tyskland. Anläggningen ägs av Stiftelsen 
Isabergstoppen som har till uppdrag att främja friluftsliv och framför allt skidåk-
ning i området.  
 
Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för både 
besökare och Isabergsstiftelsen. För att verksamheten ska vara mindre väder- och 
säsongsberoende och för att utöka skidsäsongen till hela året vill Isabergsstiftelsen 
bygga in en skidbacke och ett längdskidspår inomhus samt uppföra en service-
byggnad. Genom de nya anläggningarna kan den snöberoende delen av verksam-
heten garanteras året runt.  
 
Stiftelsen Isabergstoppen har låtit Turismens Utredningsinstitut (TUI) utreda förut-
sättningarna för att satsningen skall kunna lyckas. Institutet beräknar att satsningen 
kommer att genera upp till 270 000 nya besök per år. Sammanlagt kommer då 
enbart skidverksamheten på Isaberg att ta emot 420 000 besök per år. För Gnosjö-
regionen innebär satsningen en förväntad turistekonomisk omsättningsökning inom 
sektorer som logi, restauranger, nöjen, handel, turistaktiviteter och övrig konsum-
tion. 
 
Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun har den 4 maj 2011 uppdragit åt 
Bygg- och miljöförvaltningen att upprätta en detaljplan för Isabergstoppen. 
 

Handlingar 
Detaljplanen består av: 
- plankarta i skala 1:2 000 med tillhörande bestämmelser samt illustrationskarta i 

skala 1:2 000 
 
Planhandlingarna består i övrigt av: 
- planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning (denna handling) 
- illustrationskarta 
 
Övriga handlingar i ärendet är 
- Fastighetsförteckning 
- Trafikutredning, Norconsult 2011-07-07 
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- Dagvattenutredning, Norconsult 2011-05-03 
- Översiktlig geoteknisk undersökning, GeoExperten RS AB 2011-06-27 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnad av en ski dome (inom-
husbacke), en skidtunnel samt tillhörande servicebyggnad och parkeringsplatser. 
Utbyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå året runt.  
 

Plandata 
Isabergs fritidsanläggning är belägen ca 1 km sydöst om Hestra samt ca 15 km norr 
om Gislaved. Planområdet är beläget vid Isabergstoppen och gränsar i öster till väg 
26. Området har en yta av ca 16 ha och omfattar föreslagen anläggning med tillhö-
rande parkering mm. Huvuddelen av marken ägs av Stiftelsen Isabergstoppen. En 
mindre del ägs av en privat fastighetsägare. Fastighetsägare och rättighetshavare 
framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning.  
 

 

Planområdets läge 



 

 

 Antagandehandling 2011-07-04, rev 2011-08-10 
Isabergstoppen 

Planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning 
 

6 (38)

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Isabergs fritidsanläggning är Gislaveds kommuns turismcentrum med uppemot en 
halv miljon besökare varje år, varav hälften kommer vintertid. I den kommunöver-
gripande översiktsplanen (2006) är området utpekat för att vidareutvecklas för 
sommar- och vinterturism. Föreliggande detaljplan täcker en mindre del av det 149 
hektar stora Isabergsområdet. 
 

Detaljplaner 

Huvuddelen av området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Östligaste delen av 
planområdet omfattas av detaljplan för Isabergs fritidsby Hestra, som vann laga 
kraft 1980. Denna syftar till att möjliggöra en stugby i Isabergs friluftsområde. 
Berörd del av detaljplanen redovisar naturmark samt kvartersmark. 
 

Riksintresse, naturreservat, strandskydd  

Området kring Isaberg är av riksintresse för friluftsliv. Området gränsar till Nissa-
stigen (väg 26). Vägen är betecknad som riksintresse. 
 
Naturreservatet Isaberg inrättades 1968 och omfattar 149 hektar. Syftet med natur-
reservatet är att tillgodose friluftslivets intressen. I kombination med friluftsintres-
sena ska även naturvärdena bevaras och utvecklas. Planområdet ligger till största 
delen inom naturreservatet. Inom reservatet har ett friluftscentrum utvecklats med 
skidbackar, liftar, vandringsleder m m. I en del av brantmiljöerna finns också höga 
naturvärden med gamla träd, död ved och ett rikt djurliv. Flera nyckelbiotoper är 
utpekade. Dessa ligger dock inom delar av reservatet som inte omfattas av aktuellt 
planområde. 
 
Vid Algustorpasjön öster om planområdet ligger Ettö naturreservat och Värö natur-
reservat. Inget av dessa ligger i direkt anslutning till planområdet. Ettödeltat, som 
ligger drygt 500 meter utanför planområdet och uppströms, är även ett Natura 
2000-område. Naturvärdena i området är knutna till artrika låglandsgräsmarker, 
fuktängar, gamla barrskogar samt lövskogar som tidvis är översvämmade. Runt 
Algustorpasjön rådet strandskydd. Detta är i dagsläget utökat från normala 100 till 
200 meter från strandlinjen. 
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Program 

Gislaveds och Gnosjö kommuner har gemensamt tagit fram ett program för Isa-
bergsområdet: ”Utvecklingsprogram Isabergsområdet”, juni 2010. Programområ-
det utgörs av Isabergsmassivet upp till och med Bjärsveds och Hjulvhults byar i 
norr, omfattar Isaberg golfbana, Nissafors Bruk, Algustorps by och området med 
Hestraviken och Viks by i söder. Syftet med programmet är att redovisa en hel-
hetsbild av området runt Isaberg samt att möjliggöra en fotsatt utveckling av områ-
det för åretruntturism och locka besökande från Europa och större delen av Sve-
rige. Programmet ligger till grund för ett pågående planarbete som syftar till att 
upprätta en fördjupad översiktsplan för området. 
 
Programmet redovisar området kring Isabergs skidanläggning som ett utvecklings-
område för anläggningsbundet friluftsliv. Området öster om Isabergs stugby redo-
visas som utvecklingsområde för Isabergs konferensanläggning.  
 
I programmet diskuteras idéer och planer för området. Exempel på åtgärder som 
nämns vid Isaberg är inbyggnad av lift och nedfart med en ski dome, uppförande 
av ett inbyggt längdskidspår samt parkeringsplatser. Programmet anger att strand-
skydd som skärs av vägarna 26 och 151 ska anses som utsläckt. 
 

Beslut i övrigt 

Bygglov för anläggningen beviljades av Gislaveds kommun, Bygg- och miljö-
nämnden den 20 maj 2009. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen fann vid sin 
bedömning att föreslagen utbyggnad bör föregås av en detaljplan. Länsstyrelsen 
upphävde därför bygglov för ski dome respektive parkeringsplats den 28 oktober 
samma år.  
 
Del av den planerade skidtunneln passerar genom en del av naturreservatet med 
särskilda skötselföreskrifter. Länsstyrelsen har meddelat tillstånd (2009-06-15) från 
föreskrifterna för att ta ned maximalt 250 träd, utföra nödvändiga markarbeten 
såsom schaktning och utfyllnad inom ett ca 90 x 23 meter stort området för att upp-
föra skidtunneln, samt för uppförandet av själva skidtunneln inom den delen av 
naturreservatet med skötselföreskrifter. 
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Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Naturreservatet Isaberg höjer sig 150 meter över närmast liggande sjöar och drygt 
300 meter över havet. Området är sedan länge en känd och välutnyttjad friluftsan-
läggning för skidåkning, vandring m m. Skogen domineras av barrskog med både 
gran- och tallbestånd. Terrängen är brant. Inom planområdet ligger en skidbacke 
som är gräsbevuxen och inramas av barrskogen. Vid planområdets östra gräns finns 
en bäck som till största delen rinner genom barrskog. Bäcken, som kallas Ränne-
bäcken, rinner ned till Algustorpasjön öster om väg 26. 
 

Strandskydd 

 

Strandkanten av Algutstorpasjön vid utgången av gångtunnel under väg 26.  
 
Planområdet ligger nära, men inte i direkt anslutning till Algustorpasjön, där utökat 
strandskydd om 200 meter gäller från strandlinjen. Detaljplanen ligger delvis inom 
strandskyddat område. Parkeringen och delar av de föreslagna byggnaderna ligger 
mindre än 200 meter från Algustorpasjöns strandlinje. Strandskyddet inom detalj-
planen föreslås upphävas. Marken är redan ianspråktagen och är väl avgränsad från 
strandlinjen i och med att väg 26 ligger emellan. Allmänhetens tillträde till strand-
kanten påverkas inte av planen.  
 

Särskilda skäl för upphävande av strandskydd 

Upphävande av strandskydd inom naturreservat beslutas av länsstyrelsen. 
Ett upphävande av strandskyddet måste motiveras enligt Miljöbalkens andra avdel-
ning 7 kap 18 c §. Två skäl anförs för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen: 
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 Marken där strandskyddet föreslås upphävas har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Planområdet ligger genom väg 26 väl avskilt från området närmast Algustorpa-
sjöns strandlinje. 

 

Fornlämningar och kulturvärden 

En arkeologisk undersökning har utförts för delar av bergets östra och sydöstra 
sluttningar samt en platå ovanför sjön. Vid fältundersökningen påträffades en 
mindre tjärgrop i utredningsområdets nordöstra del. Dessutom lokaliserades två 
möjliga lägen för förhistoriska boplatser i anslutning till väg 26. Länsmuseet före-
slår att en etapp 2-utredning i form av schaktning och sållning av provrutor genom-
förs inom de möjliga boplatslägena.  
 
Inom Isabergs skidanläggning men utanför planområdet finns fyra fornlämningar, 
samtliga sydväst om planområdet. En plats med tradition, kallad Jättegatan ligger 
utmed väg 26, 600 meter söder om planområdet. Uppe på toppen av skidanlägg-
ningen, 400 meter sydöst om planområdet, ligger tre fornlämningar i form av ett 
minnesmärke, ett vägmärke och en ristning. Här finns även ett utsiktstorn byggt 
1919.  
 
Skidanläggningen i sig har kulturvärden genom att den har långa traditioner. Isa-
berg har länge varit ett område för aktiviteter och friluftsliv. Redan 1920 byggdes 
en hoppbacke, då på bergets västra sluttning. 1939 anlades den första slalombacken 
i Isaberg, vilken sägs vara en av de äldsta slalombackar som fortfarande är i bruk. 
Redan 1968 bildades naturreservatet Isaberg med syfte att tillvarata friluftslivets 
intressen, varav skidåkningen var en del.  
 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagren i backen för skidomen och skidtunneln utgörs övervägande av fast 
moränjord på berg. I skidomen varierar djupet till rösberg/berg mellan 0 och ca 2 
meter. I övre delen av skidomen förekommer det även berg i dagen. Jordlagren 
innehåller sten och ställvis även block. I södra lägre delen dominerar jordlager av 
sand och djupet till berg överstiger normalt 4 á 6 m. Djupet till berg i skidtunneln 
överstiger normalt 2 m dock med enstaka punkter med ca 1 m djup till berg.  
 
Grundläggning av nya byggnader kan ske frostfritt på konventionellt sätt med hel 
kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda grundplattor eller 
plintar. Förekommande jord bedöms som lättschaktad med normal maskinutrust-
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ning med reservation för förekomst av sten och block. Schakter kan utföras med 
slänt. Sten och block i branta partier där fisk för ras föreligger skall bortschaktas.  
 
Någon risk för totalskred bedöms inte föreligga med hänsyn till dels jordlagrens 
fasthet samt förekomst av berg. Lokal mindre skred i branta partier samt erosions-
skador kan inte utreslutas. Sten och block i marknivån ska därför bortschaktas. 
Vidare ska vattenströmningen efter kraftig nederbörd samt vid snösmältning stude-
ras varefter eventuellt åtgärder som kanalisering eller avledning till de skogbe-
klädda omgivande markytorna övervägas. 
 

Isabergs fritidsanläggning 

 

Vy från Nordbacken mot Algutstorpasjön  
 
Isabergs fritidsanläggning består av skidanläggningen, men också av vandrings-
leder, båtplatser, kanotuthyrning, stugby och en älgpark. Skidanläggningen är den 
största och mest populära av Isabergs olika verksamhetsdelar. Skidanläggningen 
rymmer tio pister som betjänas av åtta liftar. Fallhöjden är 150 meter, vilket är den 
högsta i Sydsverige. Inom skidanläggningen finns även ett preparerat längdskidspår 
om 18,5 km. Planområdet omfattar östra delen av skidanläggningen. Av dagens 
anläggning ingår Nordbacken samt en husvagnscamping utmed väg 26.  
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Uppställningsplatsen för husvagnar.  
 

 
Pistkarta Isaberg. (Illustration: Isaberg) 
 
Det finns åtta märkta vandringsleder i området och ett vinterspår. Dessa leder är 
mellan 1,5 och 8,5 kilometer långa. Samtliga leder går genom detaljplanens 
område, varav Klarabospåret (2,5 km), Jättestigen (4,5 km), Hestraspåret (5,5 km), 
Bjärsvedsleden (12,5 km) och Vinterleden passerar toppen i backen. 
Motionsrundan (1,5 km) och Klarabospåret (2,5 km) passerar i det område som i 
planen är aktuellt för skidtunneln. Andra leder passerar uppställningsplatsen för 
husvagnar, för att via gångtunneln komma till Algustorpasjön. Mindre justeringar 
av ledernas sträckning behöver göras i samband med utbyggnad av ski dome och 
skidtunnel. 
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Utsnitt av Områdeskarta Isaberg Fritid & Konferens  

En stugby för besökare finns kort nordost om planområdet. Stugbyn började byg-
gas under första halvan av 1970-talet och detaljplanelades för ytterligare stugor 
1979. Idag finns 72 stugor för uthyrning samt en servicebyggnad med reception, 
restaurang och konferens.  
 
Norr om planområdet, i direkt anslutning till detta ligger scoutbyggnaden Stackebo 
samt en bostadsbyggnad med tillhörande uthus samt en husgrund.  
 

 

Konferensbyggnad vid stugbyn Stackebo 
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Föreslagen skidanläggning 

 

Situationsplan  
 
Detaljplanen möjliggör uppbyggnad av en ski dome för en utförsbacke inomhus 
och en skidtunnel för längdskidåkning inomhus. I planen ingår också en tillhörande 
servicebyggnad, ett garage för pistmaskiner samt en parkeringsplats.  
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Perspektiv av skidanläggningen från söder 
 
I en av skidanläggningens tio skidbackar, Nordbacken, förelås en ski dome uppfö-
ras. Utbyggnaden innebär att befintlig sittlift och backe byggs in och förses med 
tak. Domen är upp till 60 meter bred invändigt. Detaljplanen redovisar en flexibel 
byggrätt för ski domen som ger möjlighet att vid efterföljande detaljprojektering 
närmare studera lämpligt läge och utformning. Byggnadens höjd kommer att vari-
era med hänsyn till lutningen på omgivande terräng. Preliminärt bedöms höjden ca 
17 meter erfordras för att inrymma sittliftens stolpar. I vissa avsnitt kan dock en 
höjd på upp mot ca 25 erfordras. Detaljplanen medger en högsta nockhöjd på 30 
meter i förhållande till omgivande mark. Denna höjd gäller även för serviceanlägg-
ningen och anläggningen för skidskytte i backens nedre del.  
 

 

Sektion genom ski dome  
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Skidtunneln avses så långt möjligt följa terrängen samt svänga något fram och till-
baka för att ge en stimulerande skidupplevelse. Tunneln kommer att få bredden ca 
17 meter med en höjd av ca 10 meter. Även för skidtunneln medges en flexibel 
byggrätt som ger möjlighet att pröva en lämplig sträckning inom en viss given kor-
ridor. Nockhöjden har maximerats till 15 meter. I väster avslutas skidtunneln med 
en bredare byggnad som medger skidskytte.  
 

 

Sektion genom skidtunnel 
 
Skidtunneln korsar en bäck samt vandringslederna Motionsrundan och Klarabospå-
ret. För att spåren ska kunna fortsätta finnas kvar och ha en fortsatt god koppling 
till stugbyn planeras en gångbro över skidtunneln.  
 
Vid foten av ski domen uppförs en servicebyggnad i fyra våningar. Denna inne-
håller restaurang, konferensrum, shop, omklädningsrum med mera. Detaljplanen 
medger en högsta nockhöjd på 30 meter i förhållande till omgivande mark.  

 

Förslag till utformning av servicebyggnad 
 
I planområdets norra del ligger ett garage för pistmaskiner. Möjlighet lämnas att 
bygga till garaget. 
 

Gestaltning 

Den nya ski domen med tillhörande anläggningar utgör en viktig satsning för att 
utveckla friluftsområdet kring Isabergstoppen och kommer att stärka turistnäringen 
i Gnosjöregionen. Ski domen kommer att utgöra ett landmärke för turister och 
andra besökande, inte minst genom att den tydligt annonserar Isaberg mot väg 26.  
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Det är angeläget att anläggningen får en god och tilltalande utformning. Med hän-
syn till anläggningens betydelse, både till funktion och som varumärke, får den 
gärna ”sticka ut” och markera att den är en attraktion väl värd ett besök. Färgskalan 
bör väljas med omsorg och kan med fördel ges en ljus ton som associerar till kyla 
och snö. I den övre delen av ski domen får inte ljusreklam uppföras som kan upp-
fattas som störande för de båda intilliggande fastigheterna Vik 1:94 och 1:95. 
 
Slutlig utformning av de olika byggnaderna kommer att prövas i samband med 
detaljprojektering och bygglov.  
 

Trafik 

Isabergsområdet ligger där väg 151 korsar riksväg 26, ”Nissastigen”. Bilburna 
besökare har därmed en god tillgänglighet oavsett om de kommer från trakterna 
kring Halmstad, Jönköping eller Värnamo.  
 
Planområdet gränsar i öster till väg 26. På sikt kan finnas behov av att bygga om 
vägen till en så kallad 2+1 väg. Planområdet har avgränsats så att en zon finns 
närmast väger som ger utrymme för en eventuell ombyggnad av vägen. Inom 
zonen finns även möjlighet att anlägga busshållplatser samt eventuellt andra 
ombyggnader. Zonen har en bredd av ca 16 m räknat från vägkant. 
 
I dagsläget finns områdets största parkering vid liftarna uppe på berget, vilken tra-
fikmatas från väg 151, via Vikgatan väster om skidanläggningen. Parkeringsplat-
sens kapacitet om 700 bilar räcker inte under välbelagda dagar, då bilar även parke-
ras längs vägen upp mot berget. Besökstrycket till anläggningen bidrar till att Vik-
gatan stundvis är hårt belastad samt till köbildning på väg 151. Stugbyn samt hus-
vagnscampingen trafikmatas från väg 26 i en korsningspunkt omedelbart norr om 
plangränsen. 
 
Planförslaget innebär att en ny parkeringsplats anläggs på den nuvarande hus-
vagnscampingen utmed väg 26. Parkeringen kommer att ha utrymme för 500 bilar, 
10 bussar samt handikapparkering och nås från befintlig infart till stugbyn från väg 
26. Nytt läge för husvagnscampingen studeras i pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för området. 
 
Parkeringsanläggningen är utformad så att bussar kan köra direkt fram till service-
byggnadens huvudentré för att släppa av resenärer. Bussarna kör därefter vidare 
och parkerar på särskild anvisad plats. Parkeringen har utformats med tanke på att 
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ge ett effektivt trafikflöde som minskar risken för köbildning. Enligt särskild plan-
bestämmelse skall ett skydd uppföras utmed parkeringen som förhindrar att strål-
kastare från bilar och bussar bländar trafikanter på väg 26.  
 
Utbyggnaden innebär att det tillgängliga antalet parkeringsplatser inom Isabergs-
området utökas kraftigt. Anläggningen kommer även att bli möjlig att nå från två 
håll, via befintlig infart från Hestra samt från söder via väg 26. Den befintliga par-
keringsplatsen norr om Isabergstoppen kommer att finnas kvar som ett komplement 
och framför allt betjäna trafik som kommer väster ifrån på väg 151. Den huvudsak-
liga trafikmatningen flyttas från väg 151 till väg 26 och den nya parkeringsplatsen.  
 
Idag tar skidanläggningen emot 150 000 besök en kall vinter. Turismens utrednings 
institut (TUI) har i en utredning beräknat att ski domen som mest kommer att attra-
hera 270 000 nya besökare per år. Besöken kommer främst att ske under för- och 
eftersäsong, dvs höst och vår samt under sommarmånaderna. Detta innebär att det 
maximala antalet besökande en enskild dag inte bedöms bli fler, men att antalet 
dagar per år med många besökande kommer att öka. Då de flesta besökare anländer 
med bil eller buss, innebär detaljplanen en kraftfullt ökad trafik till och från 
anläggningen. En trafikutredning har gjorts (Norconsult 2011-03-24) för att belysa 
planförslagets konsekvenser för trafiken.  
 

 

Infarten från väg 26 till Isabergsområdet 
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Trafikutredningen visar att befintlig infart från väg 26 har tillräcklig kapacitet för 
den beräknade trafikökningen och att korsningen inte behöver byggas om. Någon 
risk för köbildning längs väg 26 befaras inte under de timmar när belastningen är 
som högst. Utformningen av parkeringsplatsen är av stor betydelse för hur trafiken 
flyter in på området. I samband med detaljprojektering kommer utformningen att 
studeras ytterligare. I detaljplanen föreslås infarten till området byggas om så att 
trafiken riktas in mot den nya parkeringen. Nuvarande väg till campingstugorna 
ansluts till infartsvägen.  
 
Utbyggnaden av en ny parkering minskar belastningen på den nuvarande parker-
ingen med infart från Hestra. Risken för köbildningar på väg 151 minskar därmed. 
Utredningen visar att trafikflödet kan underlättas ytterligare om ett separat höger-
svängfält anläggs för trafik som kommer norr ifrån samt om ett p-ledningssystem 
införs som visar på antalet lediga platser inom områdets båda parkeringar.  
 
Skidanläggningens norra del ligger två kilometers väg från Hestras tågstation som 
trafikeras av kust- till kustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Från Hestra cent-
rum går även bussar till Jönköping, Gnosjö, Halmstad och Stockholm. Närmsta 
busshållplats, Hestra Vägporten, ligger 1,3 kilometer söder om skidanläggningen, 
vid korsningen mellan väg 151 och väg 26. Möjligheten att flytta hållplatsen till 
nytt läge i anslutning till gångtunneln söder om skidanläggningens infart är under 
prövning. Busshållplatsen trafikeras av bussar mot bland annat Jönköping och 
Gislaved. Trafikutredningen pekar på att flexlinjer eller minibussar kan komplet-
tera den kollektivtrafik som finns idag.  
 
Från Hestras och Gislaveds tätorter leder en gång- och cykelväg fram till den nuva-
rande husvagnsuppställningen. Denna föreslås förlängas genom planområdet till 
stugbyn. I detaljplanen säkerställs funktionen genom ett så kallat x-område. På 
plankartan anges att mellan parkeringens södra och norra del skall en gång- och 
cykelbana anläggas. Exakt läge och sträckning kommer att studeras närmare i sam-
band med detaljprojektering av parkeringen. Syftet med x-området är att det i 
huvudsak skall följa illustrerat läge för gc-vägen. Gång- och cykelbanan ska vara 
tillgänglig för allmänheten och skall därför tryggas med servitut till förmån för 
kommunal fastighet, se vidare under Genomförandefrågor. Eftersom gång- och 
cykelbanan kommer att gå igenom det planerade parkeringsområdet och ska anpas-
sas till dess utformning är det lämpligt att exploatören ansvarar för anläggandet 
även av gång- och cykelbanan. 
 
För fotgängare som vill ta sig mot Algustorpasjön samt till den rastplats som ligger 
söder om väg 26 finns det en gångtunnel under väg 26. Tunneln är belägen mitt för 
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den nya anläggningen och kommer att finnas kvar, men anslutningen byggs om i 
samband med anläggandet av parkering samt GC-väg. Ytterligare en gångtunnel 
under väg 26 finns vid stugbyn norr om planområdet.  
 

 

Gångtunneln som förbinder planområdet med Algutstorpasjön 
 

Teknisk försörjning  

Isabergs stugby och konferensanläggning är anslutet med en spillvattenledning till 
Hestra. Spillvattnet pumpas över berget från en pumpstation belägen vid den nuva-
rande husvagnscampingen. På sikt planeras områdets anslutas till Gislaved via en 
ny ledning parallellt med väg 26. Möjligheten till att bygga ut ledningen säkerställs 
i detaljplanen genom ett u-område. I detaljplanen har ledningen förutsatts förläggas 
till gatumark inom parkeringsområdet. Exakt sträckning av ledningen studeras 
närmare i samband med detaljprojektering. Viss justering av ledningens sträckning 
i förhållande till plankartans redovisning är förenligt med planens syfte. Om inte 
ledningen kan byggas ut i samband med anläggandet av föreslagen parkering krävs 
en flyttning av befintlig pumpstation för spillvatten till nytt läge inom området. 
 
Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytav-
rinningen ökar pga minskade infiltrationsmöjligheter. För att tillse att flödet från 
planområdet inte ökar, samt minimera risken för översvämningar, föreslås utjäm-
ning av dagvattenvolymer. Hantering av dagvatten framgår utförligare av särskild 
dagvattenutredning. 
 
Dagvatten från parkeringsytor och vägar är förorenat med bland annat oljerester 
vilket bör avskiljas och fördröjas, medan dagvattnet från skidtunnlarna och övriga 
ytor kan renas och fördröjas i svackdike innan det avleds till recipient. Dagvattnet 
från parkeringsytan föreslås oljeavskiljas, renas och fördröjs i två nya dagvatten-
dammar med våtmark nordöst respektive sydväst om parkeringen, innan det via 
den befintliga bäcken och trumman leds ut till recipienten Algustorpasjön. Det är 
viktigt att höjdsättningen av föreslagen parkering ägnas stor omsorg. Beroende på 
höjdsättning av parkering kan eventuellt allt dagvatten ledas till enbart den norra 
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dammen. Den södra dammen erfordras i så fall inte. Genom att aktivt arbeta med 
att reducera andelen hårdgjorda ytor reduceras mängden dagvatten som bör 
omhändertas.  
 
Vid detaljprojektering av dammar beaktas eventuellt behov av avbärarräcken mot 
väg 26 samt risk för påverkan på vägkroppen. I händelse av brand är det stor san-
nolikhet att kontaminerat släckvatten når dammarna. En lösning där vattennivån i 
dammarna kan höjas och sänkas möjliggör omhändertagande av släckvatten och 
lindrar eventuella effekter på miljön.  
 
Längs de nya skidtunnlarna föreslås anläggande av svackdiken för att fördröja dag-
vattnet. Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. 
Dikena är beklädda med vattentåligt gräs och karaktäriseras av en stor bredd och en 
svag längsgående lutning. Svackdiken bör minst ha en släntlutning på 1:3 med hän-
syn till skötsel samt lekande barn. 
 
Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett trev-
ligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att de är 
relativt ytkrävande. För att bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga att ta 
hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc.  
 
Söder om föreslagen servicebyggnad finns en pumpstation som försörjer skidback-
arnas snökanoner samt en transformatorstation. Huvuddelen av befintliga elled-
ningar inom planområdet förutsätts flyttas till nytt läge och samförläggas med 
spillvattenledning i samband med utbyggnad av parkeringen. Exploatören ansvarar 
för flytt av ledningar och detta ska ske i samråd med ledningsägaren. Samtliga 
ombyggnadskostnader bekostas av exploatören. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Allmänt 

Kommunen har tagit fram en behovsbedömning avseende om ett genomförande av 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § i plan- 
och bygglagen. I denna konstateras att genomförandet av detaljplanen medför viss 
påverkan i området och dess närhet, men bedöms inte medföra sådan påverkan att 
någon miljökonsekvensbeskrivning erfordras.  
 
Med hänsyn till att planområdet är beläget inom Isabergs naturreservat bedöms det 
inte helt självklart att länsstyrelsen kommer att dela kommunens bedömning. För 
att inte riskera att förlora tid i planprocessen upprättas därför, trots kommunens 
tidigare bedömning, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Miljökonsekvensbeskrivningen har fokus på naturmiljöfrågan och har integrerats 
med föreliggande planbeskrivning. Hur uppvärmning respektive kylning av 
anläggningen skall utformas kommer att studeras närmare i samband med 
detaljprojektering. Anläggningens klimatpåverkan och användning av energi är 
därmed inte möjligt att beskriva i detta skede. Förslagets tänkbara konsekvenser för 
miljön redovisas nedan. 
 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att de planerade anläggningarna ski dome, skidtunnel och 
parkeringsytor inte kommer till stånd. Nollalternativet förutsätts här innebära att 
nuvarande skidbacke även fortsatt utnyttjas på ungefär samma sätt och att planom-
rådet i övrigt sköts i enlighet med gällande skötselplan. Några förändringar av 
betydelse för områdets natur- och rekreationsvärden bedöms inte ske i nollalterna-
tivet frånsett de förändringar som kan ske inom ramen för ett skogsbruk i enlighet 
med skötselplanen. 
 

Naturmiljö 

En naturvärdesinventering i området har utförts av Skogsstyrelsen (2009). Fältar-
betet till denna utfördes i april 2009. Texten till detta kapitel är delvis hämtad från 
Skogsstyrelsens rapport. För utförligare beskrivning av naturförhållandena hänvi-
sas till rapporten. 
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Nuvarande förhållanden 

Bedömda naturvärden 

Av den naturvärdesinventering som Skogsstyrelsen utfört framgår att naturvärdena 
i området bedömts som ringa till måttliga (se figur 1, sidan 23). De måttliga 
naturvärdena finns i vissa avsnitt med talldominerad barrblandskog intill skid-
backen (område 1), vid en gårdsmiljö med f d betesmarker i norr (område 4) samt 
längs Rännebäcken i öster (område 6). Barrblandskogen är luckig och uppvisar 
delvis en mindre grad av påverkan från skogsbruk. Gårdsmiljön har bland annat 
inslag av gamla, grova björkar, sälgar, rönnar, vildaplar och någon ek. Bäcken har 
ett naturligt och slingrande lopp. Längre ned, närmast väg 26, har den skurit sig 
ned i en djup ravin. 
 

 

Tallskogsmiljöer i område 3. 
 

 

Rännebäcken (område 6). 
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Område 1 = Talldominerad barrblandskog Måttliga naturvärden 

Område 2 = Granföryngringar (25-40 år) Ringa naturvärden 

Område 3 = Tallskog (40-80 år) Ringa naturvärden 

Område 4 = Gårdsmiljö och igenvuxen f d betesmark Måttliga naturvärden 

Område 5 = Skidbacke och liftanläggning Ringa naturvärden 

Område 6 = Bäckmiljö Måttliga naturvärden 

Område 7 = Granskog (80-90 år) Ringa naturvärde 

 

Figur 1. Bedömda naturvärden i området. Bedömningen är gjord i en tregradig 
skala: höga, måttliga respektive ringa naturvärden (källa: Skogsstyrelsen 2009). 
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Skyddade, rödlistade och naturvårdsintressanta arter 

Uppgifter om artfynd har erhållits från länsstyrelsen och genom eftersökning på 
Artportalen (www.artportalen.se). I ett bestånd med blandad barr- och lövskog 
strax ovanför den berörda skidbacken har ett fynd gjorts av den rödlistade svampen 
svart taggsvamp Phellodon niger. Arten är rödlistad i kategorin NT (nära hotad). I 
bergbranter inom naturreservatet häckar berguv. Arten är rödlistad i kategorin NT 
och ingår även i EU:s fågeldirektiv. I området Stackebo (motsvarande område 4 i 
figur x) har länsstyrelsen en uppgift om järpe. Arten är inte rödlistad men kan 
betraktas som regionalt värdefull. I övrigt finns inga uppgifter om skyddade, röd-
listade eller andra naturvårdsintressanta arter inom planområdet. 
 

Övriga dokumenterade naturvärden och naturskydd 

Algustorpasjön omfattas av strandskydd vilket sträcker sig 200 meter från strand-
linjen. Del av planområdet väster om väg 26 omfattas av strandskydd. 
 
Vikaresjön belägen nedströms Algustorpasjön är av länsstyrelsen bedömd som ett 
från naturvårdssynpunkt regionalt värdefullt vatten (Länsstyrelsen Jönköpings län 
2011). 
 

 
Algustorpasjön. Rännebäcken mynnar vid udden som syns mitt i bilden. 
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Konsekvenser 

Fysiska ingrepp och förändrade naturförhållanden 

Utbyggnaden av ski dome och skidtunnel kommer att innebära en del fysiska 
ingrepp i naturmiljöer. Ski domeanläggningen förutsätts endast medföra marginella 
ingrepp i omgivande skogsmiljöer. Den för naturmiljön påtagligaste förändringen 
här är att själva skidbacken, som utgör en öppen gräsmark i söderläge, kommer att 
byggas in och vara snötäckt året om. Det innebär att de arter som har backen som 
livsmiljö kommer att försvinna eller får söka sig till andra områden. Backen har i 
naturvärdesinventeringen bedömts ha ringa naturvärde, endast med fläckar av 
intressantare flora. Backen bedömdes samtidigt p g a inslag av blottad sand som en 
intressant och värdefull miljö för flera insekter. Någon riktad inventering har inte 
utförts i det avseendet. Det kan inte uteslutas att naturvårdsintressanta insekter 
förekommer i backen och att en värdefull insektsbiotop slås ut när anläggningen 
byggs. Den aktuella backen är samtidigt bara en av flera backar av liknande karak-
tär i området där motsvarande småbiotoper bedöms kunna finnas. Naturmiljökon-
sekvenserna bedöms som måttliga. 
 
Den föreslagna skidtunneln kommer till största delen att gå genom skogsmark som 
består av ordinär tallskog och granföryngringar. I viss utsträckning kommer även 
högstammig, likåldrig granskog att tas i anspråk. Den största naturmiljökonsekven-
sen inom denna del är att den befintliga skogsbäcken, Rännebäcken, kommer att 
kulverteras längs en sträcka av ca 30 meter. Bäckmiljön har bedömts ha måttliga 
naturvärden. Några särskilda fiskeribiologiska värden för bäcken finns inte doku-
menterade i länsstyrelsens naturvårdsunderlag. Naturmiljökonsekvenserna bedöms 
som måttliga.  
 
Den föreslagna parkeringsplatsen i söder kommer i allt väsentligt att ianspråkta ett 
redan exploaterat område i form av en campingplats. I mindre utsträckning kom-
mer en tallskog som bedömts ha ringa naturvärden att ianspråktas. Naturmiljökon-
sekvenserna bedöms som små under förutsättning att utbyggnaden inte leder till 
behov av stabilitetsåtgärder i den intilliggande bäckravinen. 
 

Natura 2000 

Natura 2000-området Ettödeltat ligger i Algustorpasjön, men uppströms de platser i 
sjön där Rännebäcken och dagvatten från planområdet mynnar. Naturvärdena i 
Natura 2000-området kommer inte att påverkas av de planerade åtgärderna i plan-
området. 
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Skyddade, rödlistade och naturvårdsintressanta arter 

Lokalen för den rödlistade svampen svart taggsvamp bedöms inte påverkas av den 
planerade utbyggnaden. Lokalen ligger dock relativt nära den befintliga skid-
backen, och det kan därför finnas anledning att märka ut lokalen under byggtiden 
(se ”Skadeförebyggande åtgärder” nedan). 
 
Häckande berguv finns inom naturreservatets branter. Vissa störningar kan uppstå 
under byggtiden men när anläggningarna är i drift bedöms de inte innebära att 
artens möjligheter till häckning och födosök i reservatsområdet försämras. 
 

Dagvatten 

Utbyggnaden av ski dome, skidtunnel och parkeringsplatser innebär att de hård-
gjorda ytorna i området ökar, vilket innebär att ytavrinningen från området blir 
större. När trafiken samtidigt förväntas öka, ökar även risken för föroreningsbelast-
ning via dagvattnet. En lösning av dagvattenhanteringen har föreslagits med inrikt-
ning att tillse att flödet från planområdet inte ökar och att föroreningsbelastningen 
minimeras. Lösningen beskrivs i upprättad dagvattenutredning (Norconsult AB 
2011). Förslaget innebär att svackdiken, dvs breda, vegetationsklädda diken med 
svag släntlutning, anläggs längs med ski domen och skidtunneln. Vid den före-
slagna parkeringen anläggs två dagvattendammar, vilka förses med oljeavskiljare. 
Som ytterligare ett reningssteg föreslås dammen/dammarna mynna i en anlagd 
våtmark innan vattnet rinner ut i Rännebäcken. 
 
Översiktliga belastningsberäkningar av föroreningar från dagvattnet har gjorts i 
dagvattenutredningen. Dessa visar att föroreningsmängderna med avseende på 
vissa metaller, t ex kadmium, kan förväntas öka något, även efter rening i diken 
och dammar. Ökningen bedöms dock bli relativt liten. För andra ämnen som kväve 
och fosfor, men sannolikt också för vissa föroreningar såsom olja kan mängderna 
förväntas minska jämfört med dagens tillstånd, tack vare de föreslagna reningsste-
gen. Sammantaget bedöms att föroreningspåverkan via dagvatten på Rännebäcken 
och Algustorpasjön blir liten. 
 

Påverkan under byggtiden 

Under byggtiden kommer grumling i samband med ytvattenavrinning inte att 
kunna undvikas. Detta påverkar Rännebäcken och via bäcken och dagvattensyste-
met även Algustorpasjön. Varken bäcken eller sjön tillhör länsstyrelsens särskilt 
utpekade värdefulla vatten med avseende på naturvärden, men de bedöms ändå ha 
lokala naturvärden knutna till vattenmiljön. Det kan nämnas att Algustorpasjön av 
länsstyrelsen är utpekad som en värdefull sjö för fiske. Det är därför viktigt att ska-
deförebyggande åtgärder utförs för att minimera grumlingen. För att begränsa 
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påverkan föreslås att dagvattendammarna som föreslås i dagvattenutredningen 
anläggs i ett tidigt skede innan övriga byggarbeten börjar så att de kan fungera som 
mottagare av byggdagvatten (se vidare ”Skadeförebyggande åtgärder” nedan).  
 

Samlad bedömning 

De fysiska ingreppen i naturmiljöer p g a utbyggnaden bedöms sammantaget ge 
upphov till måttliga naturmiljökonsekvenser. Rännebäcken påverkas av kulverte-
ring längs en uppskattad sträcka av ca 30 meter. Därtill kan det finnas risk att vissa 
för insektslivet intressanta miljöer med inslag av sandblottor försvinner i och med 
att den befintliga skidbacken byggs in. 
 
Dagvattenpåverkan på Rännebäcken och Algustorpasjön bedöms bli liten under 
förutsättning att åtgärder för rening utförs, minst motsvarande de föreslagna åtgär-
derna i dagvattenutredningen. Under byggtiden uppstår temporära störningar på 
vattenmiljöerna via byggdagvatten. Även här bör reningsåtgärder vidtas. 
 

Skadeförebyggande åtgärder 

 Dagvattnet från området kommer att tas omhand så att föroreningsbelast-
ningen på Algustorpasjön minimeras. Detta kommer att ske med hjälp av 
svackdiken och dammar med oljeavskiljare. Valet av material till de plane-
rade anläggningarna i området bör ägnas stor omsorg så att man redan här 
minimerar mängden föroreningar i dagvattnet.  

 

 Grumling som påverkar Rännebäcken och Algustorpasjön under byggtiden 
skall så långt möjligt undvikas/begränsas. Hur och när arbetena utförs har 
här betydelse liksom hur grumlat vatten kan tas omhand. En metod för 
hanteringen behöver presenteras. Ett förslag är att grunda diken anläggs 
runt byggplatsen och att dikena samlas i en grävd damm där någon typ av 
rening finns. Förslagsvis kan en eller två av de föreslagna dagvattendam-
marna anläggas i ett tidigt skede innan bygget startar, och att denna/dessa 
får fungera som mottagare av byggdagvatten under byggskedet. 

 

 Upplag av massor och material som kan bli nödvändiga under byggtiden 
skall inte läggas i omgivande skogsmark. 

 

 Lokalen för den rödlistade svampen svart taggsvamp bör märkas ut under 
byggtiden så att den inte riskerar att påverkas av fysiska ingrepp. Lokalan-
givelse med koordinater kan erhållas från länsstyrelsen. 

 



 

 

 Antagandehandling 2011-07-04, rev 2011-08-10 
Isabergstoppen 

Planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning 
 

28 (38)

 Det kan övervägas att utföra en inventering av insekter knutna till miljöer 
med sandblottor i den befintliga skidbacken. Om skyddsvärda arter skulle 
förekomma kan en sådan utredning även ge förslag på möjliga förbätt-
ringsåtgärder för arterna inom andra delar av naturreservatet där liknande 
miljöer förekommer. 

 

Uppföljningsåtgärder 

Ett program för kontroll och uppföljning av byggdagvattenpåverkan på berörda 
recipienter, dvs Rännebäcken och Algustorpasjön, under byggskedet bör upprättas. 
 

Landskapsbild 

Nuvarande förhållanden 
Isabergstoppen är belägen i ett kuperat skogslandskap och ligger i anslutning till 
Algustorpasjön. Terrängförhållandena innebär att dagens anläggning främst är 
synlig i landskapet från söder och öster i lägen där man har utblick över Algustor-
pasjön. Från högt belägna punkter i landskapet är även skidanläggningen synlig. I 
första hand är det de övre delarna av backarna som avteckningar sig, medan de 
lägre delarna ligger skymda av vegetation.  
 

Konsekvenser 
Den nya ski domen kommer att uppföras i Nordbacken som är belägen på en höjd-
rygg nordöst om toppen. Byggnaden kommer att få höjden ca 16-17 meter. Höjden 
på fullvuxen granskog varierar mellan 25-30 meter, beroende på växtbetingelser, 
vilket innebär att ski domen kommer att vara lägre än omgivande skog.  
 

Vy från väg 26 från söder. Ski domen skyms av 
vegetation utmed vägen. Konturlinje har 
streckats in med röd linje. 

Vy från väg 26. Ski domen skyms av vegetation 
utmed vägen. Konturlinje har streckats in med 
röd linje. 
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Terrängförhållandena innebär att ski domen inte kommer att vara exponerad mot 
väg 26 från norr och söder. Själva Isabergstoppen samt en höjdrygg direkt norr om 
ski domen skymmer denna. I direkt anslutning till skidanläggningen kan denna 
komma att skymtas från vägen, beroende på i vilken grad befintlig vegetation 
bevaras mellan områdets parkering och vägen. Isabergstoppen med sitt utsiktstorn 
är ett viktigt landmärke. Detta kommer inte att skymmas från vägen av ski domen.  
 

 

Fotomontage: Ski domen sett Isabergstoppen  
 
Ski domen kommer främst vara 
synlig i landskapet från östra sidan 
av Algustorpasjön. Dagens land-
skapsbild är här redan påverkad av 
de befintliga skidbackarna som 
avtecknar sig i landskapet. Inver-
kan på landskapsbilden bedöms 
som måttlig.  
 
 
 
 
 
Fotomontage: Ski domen sett från 
Algutstorpasjön 
 

 



 

 

 Antagandehandling 2011-07-04, rev 2011-08-10 
Isabergstoppen 

Planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning 
 

30 (38)

På ett avstånd av ca 70 respektive ca 85 meter från den planerade ski domen ligger 
två befintliga stugor. Dessa omges av öppen tomtmark som närmast den befintliga 
skidbacken övergår till naturmark bevuxen med lövträd med inslag av gran och 
tall. I detaljplanen föreskrivs att en vegetationsridå skall finnas utmed de båda fas-
tigheternas gränser. Syftet är att minska den visuella exponeringen av domen mot 
de båda stugorna. I samband med utbyggnaden av ski domen erfordras en omlägg-
ning av vissa vandlingsleder och skidspår. Dessa kommer att passera mellan ski 
domen och fastigheten Vik 1:95. I den trängsta delen av denna passage finns inte 
utrymme för en vegetationsridå och domen kommer i denna riktning att vara mera 
exponerad mot stugorna, såvida inte tätare vegetation tillåts växa upp inom den 
privata tomtmarken. 
 

 

Fotomontage: Ski domen sett från Vik 1:94  
Kontur av ski domen har streckats in med svarta punkter centralt i bilden. 
 

Riksintresse friluftsliv 

Nuvarande förhållanden 
Området Isaberg-Rannebo är av riksintresse för friluftslivet och omfattar ca 9 700 
hektar. Området är ett variationsrikt och kuperat skogslandskap som inrymmer ett 
flertal olika friluftsanläggningar, bl a skidanläggningen på Isabergstoppen. 
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Konsekvenser 
Den föreslagna utbyggnaden innebär en utveckling av den befintliga friluftsan-
läggningen, vilket bedöms vara i linje med naturreservatets syfte. Utbyggnaderna 
innebär dock en begränsning i förhållande till de vandringsstråk som finns i områ-
det. Den föreslagna skidtunneln kommer att skära av vissa vandringsleder. Genom 
att anlägga en gångbro över tunneln undviks dock negativa konsekvenser i det 
avseendet. Ski domen begränsar något möjligheterna att vandra fritt i reservatsom-
rådet, men konsekvenserna bedöms här som små då vandringsstråken, förutom spå-
ret Jättestigen, inte berörs i denna del. Ny sträckning av Jättestigen erfordras norr 
om ski domen. 
 
Sammantaget bedöms att riksintresset för friluftslivet påverkas i mycket liten grad 
av de föreslagna anläggningarna. 
 

Miljömål 

Nationella miljömål 

I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom femton områden och i 
november 2005 tillkom ett sextonde miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskri-
ver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås 
inom en generation, d v s till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Av de natio-
nella miljömålen har följande bedömts vara relevanta för detta projekt: 
 
• 1. Begränsad klimatpåverkan 
• 8. Levande sjöar och vattendrag 
• 12. Levande skogar 
• 16. Ett rikt växt- och djurliv 
 

Bedömning 

Den planerade utbyggnaden bedöms påverka möjligheterna att uppnå miljökvali-
tetsmålen i mycket liten omfattning. Fysiska ingrepp kommer att ske i naturmiljöer. 
Rännebäcken och Algustorpasjön kommer under byggtiden att påverkas av grum-
ling, samt under drifttiden av dagvatten i någon utsträckning. Några dokumenterat 
höga naturvärden påverkas dock inte. Områdets påverkan på klimatet beror främst 
på utsläpp från trafiken. Utbyggnaden kan förväntas ge upphov till en viss trafik-
ökning och därmed även en viss utsläppsökning. 
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Miljökvalitetsnormer 
Utbyggnaden medverkar till en viss trafikökning. Bakgrundshalterna av luftförore-
ningar i området är dock på sådana nivåer att det inte bedöms finnas någon risk för 
att miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft överskrids inom eller i anslutning till 
planområdet. 
 
Beträffande vattenförekomster omfattas Algustorpasjön av de miljökvalitetsnormer 
som fastställts av Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. Enligt Vat-
tenmyndighetens klassning är den ekologiska statusen i sjön god. Det är undersök-
ningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) och fisksamhället som har avgjort 
statusen. Bedömningen stärks av mätningar av näringsämnet fosfor samt försurning 
(pH) som visar god status. Den hydromorfologiska påverkan är dessutom liten. Det 
innebär att sjöns vattennivå och utlopp i stort sett inte är påverkat av människan. 
Den risk som bedöms finnas att sjön inte uppnår god status 2015 är om dagens 
kalkning avslutas för tidigt. Även sjöns kemiska status bedöms som god. 
 
Med ökade hårdgjorda ytor i området finns risk för en viss ökning av förorening-
arna i dagvattnet. Om dagvattnet renas så som föreslås i dagvattenutredningen 
bedöms dock att föroreningsbelastningen blir liten och att den i vissa avseenden 
t o m minskar. Grumling som via Rännebäcken påverkar Algustorpasjön kommer 
att uppstå under byggtiden. Hanteringen av byggdagvatten bör ske så att grum-
lingspåverkan blir så liten som möjligt (se ”Skadeförebyggande åtgärder” ovan). 
Påverkan genom grumling är tillfällig och bedöms inte påverka sjöns ekologiska 
status på sikt. Sammantaget bedöms att den föreslagna utbyggnaden inte leder till 
att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten överskrids. 
 

Genomförandefrågor 

Administrativa frågor 

Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten är att beskriva 
detaljplanens syfte och förklara dess innehåll.  

 Genomförandetiden är 15 år från det att planen vinner laga kraft. 
 Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Detaljplanen omfattar 

ingen allmän platsmark. 
 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen redovisas nedan i tabellform: 
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Ansvarig Anläggning 

Exploatör, Isaberg Topp-
stugan (ägare av Vik 1:97 
och Björsved 5:40)  
  
 

- Uppförande av byggnader enligt byggrätt inom 
kvartersmark. 

- Iordningställande av övriga anläggningar inom 
kvartersmark  

- Anläggande av gång- och cykelbana (upplåts 
med servitut till förmån för kommunal fastighet) 

- Flytt av befintliga ledningar inom planområdet.  
 
 

Avtal 
- Ansvar och kostnader enligt planavtal och 

genomförandeavtal. 
- Överenskommelse om förvärv av del av Alabo 

3:1. 

Fastighetsbildning 
- Ansökan om erforderlig fastighetsbildning.  

Kommunen 
 
 
 

- Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning. 
- Säkerställande av va-anläggningens bestånd 

genom ledningsrätt. 
- Säkerställande av gc-anläggningens bestånd 

genom servitut. 
- Upprättande av erforderliga avtal mellan 

berörda parter såsom kommun och exploatör för 
att reglera fördelning av kostnader för genomfö-
randet av detaljplanen.  

Nätägare El - Utbyggnad av elnät. 
- Eventuellt säkerställande av anläggningens 

bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nytt-
janderätt. 

Nätägare tele - Utbyggnad av telenät. 
- Eventuellt säkerställande av anläggningens 

bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nytt-
janderätt. 

 

Avtal  
Kommunen och exploatören har upprättat planavtal. Planavtalet reglerar bl a för-
delning av kostnader för upprättande av detaljplan.  
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Kommunen och exploatören ska även upprätta ett genomförandeavtal. Avtalet ska 
bland annat reglera utbyggnad och anslutning till kommunalt VA-nät, anläggande 
och skötsel av gång- och cykelbana, upplåtelse av servitut och ledningsrätt m.m. 
Genomförandeavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan antagandet av 
detaljplanen. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av 
detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga. 
 
I och med att motsvarande verksamhet (friluftsändamål) sker, och fortsatt kommer 
att ske, i direkt anslutning till planområdet bedöms det inte vara nödvändigt att 
avstyckad den del av Vik 1:97 som utgör kvartersmark. I Plan- och Bygglagen 
anges dock som en huvudregel för att bifalla bygglovsansökan att fastighet som 
sådan och aktuella byggnader skall stämma överens med detaljplanen. För att för-
säkra sig om att erhålla bygglov bör därför exploatören/fastighetsägaren samråda 
med kommunens bygg- och miljönämnd i frågan.  
 
I detaljplanen har delar av fastigheterna Alabo 3:1och Bjärsved 5:40 planlagts som 
kvartersmark för friluftsändamål (utgör del av planerad skidtunnel). I och med det 
så bör aktuella delar av fastigheterna, genom fastighetsreglering, överföras till Vik 
1:97. Exploatören ansvarar för att ta fram eventuella avtal/överenskommelser om 
förvärv med ägaren av Alabo 3:1 (Exploatören är redan ägare av Bjärsved 5:40). 
 
I detaljplanen finns ett område för ”E”, transformatorstation (befintlig anläggning) 
utlagt. Det bedöms inte nödvändigt att stycka av en fastighet i detta syfte utan 
anläggningen kan tryggas genom ledningsrätt eller servitut (anläggningen förutsätts 
omfattas av befintligt servitut för elledning till förmån för Gnosjö Gårö 5:1). 
  

Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen påverkar ingen befintlig gemensamhetsanläggning och bedöms heller 
inte ge upphov av nya gemensamhetsanläggningar. 
 

Ledningsrätt 
Inom detaljplanen redovisas ett ”u-område”. Syftet är att möjliggöra anläggandet 
av kommunala VA-ledningar genom planområdet samt redovisa nytt läge för 
befintliga elledningar. Inom markerat område ska ledningsrätt för allmänna under-
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jordiska ledningar med tillbehör upplåtas. Bildande av ledningsrätt sker genom 
lantmäteriförrättning.  
 
Övriga ledningsägare, t ex för el och tele, svarar själva för att trygga sina respek-
tive ledningar genom ledningsrätt eller servitut 
 

Servitut 
Detaljplanen påverkar inga befintliga servitut. 
 
Inom detaljplanen finns bestämmelsen ”x1, x2”. Syftet är att möjliggöra anläggan-
det av gång- och cykelväg genom planområdet. Mellan markerade del av plangrän-
sen ska därför servitut för allmän gång- och cykeltrafik upplåtas till förmån för 
lämplig kommunal fastighet, t ex Vik 1:68.  
 
Till förmån för Vik 1:77 bör det upplåtas servitut att nyttja del av fastigheten Vik 
1:97 för skogstransporter mm. Detta görs lämpligen i samband med ovan nämnd 
fastighetsreglering. 
 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploatören/fastighetsägare ansöker om och bekostar nödvändig fastighetsbildning 
inom planområdet inklusive upplåtande av ledningsrätt och servitut för kommunala 
VA-ledningar och servitut.  
 
Övriga berörda, t ex ägare av icke kommunala ledningar, svarar själv för att ansöka 
och bekosta nödvändig fastighetsbildning 
 

Inlösen 
Detaljplanen bedöms inte medföra något behov av inlösen. 
 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kostnader: 
Utbyggnad av VA-nätet. 
 
Intäkter 
Enskilda anslutningar till VA-nätet 
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen beskrivs mer i detalj i planavtal och 
genomförandeavtal.  
 

Ekonomiska konsekvenser för exploatör/ägare av Vik 1:97 
Kostnader: 
Utbyggnad inom kvartersmark 
Utbyggnad av gång- och cykelbana 
Flytt av ledningar 
Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm) 
Förvärv av del av Alabo 3:1 
Fastighetsbildning  
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatörer beskrivs mer i detalj i planavtal och 
genomförandeavtal. 
 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för 
övriga.  
 

Medverkande 
Detaljplanen har utarbetats av Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun 
med stöd av underlagsmaterial från Stiftelsen Isabergstoppen. 
 
Vid upprättande av planhandlingar har från Gislaveds kommun Magnus Runesson, 
Anela Fehratovic och Irene Ljungskog medverkat. Gunnar Håkansson, Emmali 
Jansson, Ola Sjöstedt och Stefan Unger på Norconsult AB har hjälpt Stiftelsen Isa-
bergstoppen med underlagsmaterial. Kjell-Åke Gustavsson har varit projektledare 
för Stiftelsen Isabergstoppen. Zeljko Radetic på Prima Arkitekt har bidraget med 
illustrationer och utformning av situationsplan. 
 

Magnus Runesson 
Stadsarkitekt Gislaveds kommun 
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