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Enkelt planförfarande

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken

UPPDRAG Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen.
På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller beställning från 
kommunstyrelsen beslutar bygg- och miljönämnden att 
detaljplan skall arbetas fram.

SAMRÅDS-
REMISS

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare,  länsstyrelsen, kommunala myndigheter och 
sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. 
Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs ut i 
kommunhuset och lokalt på t.ex. bibliotek. 

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla. De som 
senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. Dessa 
har tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut till 
Länsstyrelsen. Överklagan skickas till Gislaveds kommun, 
bygg- och miljönämnden 332 80 Gislaved. 

ÖVERKLAGANDE

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga planen. 
Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva 
beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft först 
då ärendena är avgjorda och planen godkänd.

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en samråds-
redogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från 
remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

Berörda underrättas med brev. Granskningstiden är 2 veckor 
vid enkelt planförfarande. Under tiden kan anmärkningar 
framföras skriftligen till Gislaveds kommun, bygg- och 
miljönämnden 332 80 Gislaved. Dessa redovisas i ett 
utlåtande som efter granskningstiden skickas till de som inte 
fått sina anmärkningar tillgodosedda.

GRANSKNING

Planförslaget antas av bygg- och miljönämnden.ANTAGANDE
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar      

Sammanfattning     

Planbeskrivning       
 Planens syfte och huvuddrag   
 Plandata     
 Tidigare ställningstaganden    
 Förutsättningar, förändringar, konsekvenser 
 Miljö, hälsa och säkerhet    
 Administrativa frågor    
 Ekonomiska frågor 
 Fastighetsrättsliga frågor    
 Medverkande tjänstemän   
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Gislaveds kommun

Norr

HANDLINGAR

• Planbeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser

BROARYD
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Planområde inom vilket byggnadsplanen upphävs

SAMMANFATTNING

Mark som kommunen vill avyttra är idag planlagd för järnvägsändamål, men enligt den fördjupade 
översiktsplanen för Broaryd är området inte längre aktuellt för järnvägsändamål och del av byggnadsplanen 
BR2 ska upphävas. Upphävandet är en förutsättning för att markförsäljningen och lantmäteriförrättningen 
ska kunna genomföras.



PLANBESKRIVNING 

UPPHÄVANDETS SYFTE
Marken som kommunen avyttrar är idag planlagd för järnvägsändamål, men enligt den fördjupade 
översiktsplanen för Broaryd är området inte längre aktuellt för järnvägsändamål och del av byggnadsplanen 
BR2 ska upphävas. Upphävandet är en förutsättning för att markförsäljningen och lantmäteriförrättningen 
ska kunna genomföras.

Området avgränsas i söder av fastigheten Broaryd 1:88 med en byggnad som tidigare varit Broaryds 
stationshus.

PLANDATA

Läge och areal
Området är beläget i längs med järnvägen i Broaryd och omfattar del av fastigheten Broaryd 1:2. Planen 
omfattar cirka 0,7 ha.

Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheten Broaryd 1:2. Fastigheten Broaryd 1:3, till vilken området ska föras är 

privatägd.

Upphävande av del av 
byggnadsplan för 
del av Broaryd 1:2 i Broaryd

Gislaveds kommun, Jönköpings län

Planområde

Kommunägd 
mark

1:88

1:14

1:3
1:2

1:2

Mark som 
kommunen 
planerar att sälja

1:8

1:2
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner
I den fördjupade översiktsplanen för Broaryd (FÖP) antagen 2008 är området utpekat som ett område där 
den gällande byggnadsplanen ska upphävas eftersom järnvägsändamål inte längre är aktuellt.

Gällande detaljplaner
Inom planområdet gäller ”Byggnadsplanen för Broaryds samhälle, östra delarna” (BR2) som antogs 1970. 
Det aktuella planområdet ligger i anslutning till järnvägen mellan Landeryd och Burseryd, strax norr om 
Broaryds tidigare stationshus. Marken är planlagd som ”Område för järnvägsändamål”.

Upphävande
I det aktuella planområdet upphävs en del av BR2. Marken behövs inte längre för järnvägsändamål.

Utdrag ur den fördjupade 
översiktsplanen för 
Broaryd (2008)

Planområde

Gällande byggnadsplan, utdrag från BR2

Upphävande

Mark planlagd för 
järnvägsändamål
Del av byggnadsplanen 
upphävs

BR2

”Järnvägsändamål ej längre 
aktuellt. Byggnadsplan 
upphävs”
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Natur
Marken i området är plan och bevuxen med framför allt markvegetation och björk i söder och gran längst 
i norr. I den norra delen av området fi nns byggnader som använts som bysåg och ett materailupplag till 
sågen.  
 

Geotekniska förhållanden
Ingen grundundersökning har gjorts på den aktuella platsen där byggnadsplanen ska upphävas. Eftersom 
upphävandet inte direkt medför att någon byggnad ska uppföras bedöms inte någon grundundersökning 
vara nödvändig av byggnadstekniska själ. 

Den aktuella marken har tjänstgjort som bangård för järnvägsändamål och är därför plan och tillsynes 
utjämnad.  
 

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet 
sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan fi nnas i berggrunder, 
grundvatten och byggmaterial. 

Planområdet ligger enligt kommunens översiktliga kartering från 1990 i normalriskområde för markradon. 
Eftersom del av byggnadsplanen upphävs planeras inte någon bebyggelse i området.

Förorenad mark
I den fördjupade översiktsplanen för Broaryd är fastigheten Broaryd 1:88 med det förre detta stationshuset 
söder om planområdet utpekad som eventuellt förorenad mark. Det aktuella området som ska upphävas 
är i dagsläget planlagt som järnvägsändamål och har tidigare använts som sådant. En gång i tiden var det 
bangård här men de övriga spåren, utöver huvudspåret, låg på östra sidan om detta. Därför är det mindre  

Ortofoto över aktuellt 
planområde 
i Broaryd
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troligt att SJ har haft något upplag eller liknande inom det aktuella området. Föroreningar som kan fi nnas 
vid järnväg är bl.a. kreosot, bekämpningsmedel, oljor och eventuellt PAH från lagringar av kol om järnvägen 
är så gammal att det andvänts. När det fi nns ett dike mellan huvudspåret och det aktuella planområdet blir 
det minskar sannolikheten att föroreningar från spåret spridits till området. 

Om fastighetsägaren vill använda marken för ett nytt ändamål kan jordprover behöva tas för att få veta t.ex. 
om någon del/något skikt av jordmassorna behöver tas bort. Det är Naturvårdsverkets riktlinjer för olika 

markanvändningar som gäller. Mark för järnvägsändamål likställs med industrimark.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet fi nns inga kända formlämningnar eller kulturminnen och inga vidare utredningar bedöms 
behövas.

Bebyggelse
Från spårmitt är ett minsta avstånd till ekonomibyggnader, garage och förråd eller dylikt är på 15 meter och 
30 meter till bostäder. Vid en elektrifi erad järnväg är restriktionerna vad det gäller avstånd större. 

På området där byggnadsplanen ska upphävas ligger idag byggnader som har använts som bysåg och 
som byggnad för upplag av virke till sågen.

Söder om planområdet ligger det gamla stationshuset som har fått en plåttillbyggnad. På fastigheten 
Broaryd 1:3, till vilken det aktuella området ska föras ligger en ekonomibyggnad för djurhållning. Sydväst 
om planområdet fi nns en del villabebyggelse. På andra sidan huvudspåret ligger en återvinningsstation.

Gator och trafi k
Spåret används enligt den Fördjupade översiktsplanen från 2008 endast för godstrafi k och förväntas 
göra så även i framtiden. Prognosen för järnvägstrafi k på spåret år 2030 är 2 godståg per dag och inget 
persontåg. Från spårmitt är ett minsta avstånd till ekonomibyggnader, garage och förråd eller dylikt är på 
15 meter och 30 meter till bostäder. Vid en elektrifi erad järnväg är restriktionerna vad det gäller avstånd 
större. Trafi kverket önskar möjlighet att kunna komma åt att sköta järnvägen.

Gång- och cykelvägar
Den gällande Gång- och cykelvägsplanen antogs 2014 och i den är en planerad gång- och cykelväg med 
prioritet 2 utpekad längs Hestravägen och Östra vägen. Cykelväg längs Norra vägen till väg 153 är en 
vision. Gång- och cykelplanen berör inte planområdet.

Byggnad i norra delen av planområdet
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kommunal ledning för dagvatten korsar planområdet. Närmsta ledning för vatten och spillvatten fi nns 
söder om planområdet på fastigheten Broaryd 1:88 med byggnaden som tidigare varit stationshus. 

Planområdet ligger i utkanten av en grundvattentillgång känslig för föroreningar. Vattentäkten med 
vattenskydd grundvatten fi nns i anslutning till Hestrabäcken i den nordvästra delen av Broaryd.

Dagvatten
Området kan ha begränsad möjlighet till lokal infi ltration av dagvatten om grundvattennivån är hög i 
området liksom på andra platser i Broaryd där översiktliga grundundersökningar har gjorts. Eftersom 
planområdet har använts till järnvägsändamål kan förutsättningarna emellertid vara andra. Ett dike går 

i dagsläget mellan fastigheterna Broaryd 1:3 och broaryd 1:8. Kommunal dagvattenledning är befi ntlig 
med anslutningspunkt på fastigheten Broaryd 1:8. Huvudman för VA gör bedömningen om ytterligare en 
anslutning kan göras om så blir aktuellt och ägaren till fastigheten med anslutningspunkten kontaktas. 
Infi ltrationen av dagvatten förväntas inte minska i och med upphävandet av byggnadsplanen.

Ledningar
Kommunal ledning för avlopp korsar området i öst-västlig riktning mitt på området. Ledningsrätt eller 
servitut bör säkerställa denna i samband med att kommunen säljer marken.

E.ON har även kraftledningar öster om järnvägen, dessa berör därför inte planområdet.

Grundvattentillgång 
känslig för 
föroreningar

Planområde

Skyddsområde 
vattentäkt,
inre och yttre

Planområde
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Energi
Kommunen antog 2011 ”Energistrategi 2011 - 2020” där en del av arbetet går ut på att ersätta de fossila 
bränslena med olika typer av förnyelsebar energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen, solenergi 
och fjärrvärme. 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten och buller. 

Luft
På platsen fi nns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad luftkvalitet 
mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas av fordonstrafi ken. Dagens 
fordonstrafi k på väg 525(Norra vägen) är cirka 510 fordon/dygn enligt Trafi kverkets trafi kfl ödeskarta. På 
en öppen väg krävs fordonstrafi k på cirka 30 000 fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare 
värdering av luftkvaliten.  

Upphävandet av del av byggnadsplanen förväntas inte påverka trafi kmängden i området i den mån att det 
inverkar på luftkvalitén.

Vatten
Det fi nns inget känt ytvatten i området, men grundvattennivån kan vara relativt hög. Planområdet ligger 
i utkanten av ett område med grundvattentillgångar känsliga för föroreningar. Det är viktigt att inga 
föroreningar sprids från verksamheter eller redan förorenad mark till grundvattnet, detta regleras med 
miljöbalken.

Upphävandet av byggnadsplanen bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormen. Om marken ska användas 
för verksamhet efter upphävandet kan en grundundersökning behöva göras.

Buller
Området påverkas av buller från järnvägen, Norra vägen på andra sidan järnvägen och eventuellt från 
verksamhet i den tidigare stationsbyggnaden på fastigheten Broaryd 1:88.   

Ingen detaljplan med byggrätt upprättas, utan del av byggnadsplan upphävs.

Ledningskarta VA
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Brand och explosionsrisk

Farligt godstansporter 
En stor del av transporterna genom Broaryd går på väg, där väg 153 i den norra delen av Broaryd har 
störst andel. På järnvägen öster om planområdet transporteras en del gods. Trafi kverkets prognos för 
2030 är två godstransporter per dygn.

Översvämning 
Grundvattennivån kan vara hög i området. Det bedöms fi nnas möjlighet att ansluta sig till den kommunala 
dagvattenledningen.

BEHOVSBEDÖMING

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 
enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet 
av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål. 

Enligt behovsbedömningen har upphävandet av byggnadsplanen inte en sådan påverkan att en 
miljöbedömning behöver göras. 

En grundundersökning och eventuell sanering kan behöva göras om marken framöver ska användas på ett 
sätt som kan leda till att eventuella föroreningar kan spridas eller påverka omgivningen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Tidsplan
Planen hanteras med enkelt planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av bygg- och 
miljönämnden. 

Preliminär tidsplan
Beslut om samråd, Bygg- och miljönämndens arbetsutskott - 27 maj 2014
Beslut om granskning, Bygg- och miljönämnden - 16 september
Beslut om antagande, Bygg- och miljönämnden -  22 oktober

Upphävandet vinner laga kraft tre veckor efter att den antas om den inte överklagas.

Genomförandetid
Eftersom byggnadsplanen upphävs behövs ingen genomförandetid. 

Avtal m.m.
Kommunen träffar avtal med fastighetsägaren till Broaryd 1:3 för att aktuell fastighetsbildning ska kunna 
genomföras.

EKONOMISKA FRÅGOR

Kostnader
Kostnader för området genereras genom fastighetsbildning samt upphävande av byggnadsplan. 

Intäkter
Ett markbyte medför att kommunen erhåller mark för industriändamål eller handel utanför planområdet.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Servitut och ledningsrätt
Servitut och andra särskilda rättigheter fi nns upptagna i fastighetsförteckningen.

Ansvaret för att trygga rättigheten för VA, el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta 
kan ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. 

Fastighetsbildning 
Upphävandet av del av byggnadsplan BR2 och markbytet mellan Broaryd 1:2 och Broaryd 1:3 medför att 
en lantmäteriförrättning ska genomföras. Rätten till den kommunala VA-ledningen bör säkerställas genom 
ledningsrätt eller servitut.

Direkta konsekvenser som planen medför fastigheter

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är Ida Cronquist, bygg- och miljöförvaltningen. I arbetet har 
dessutom planarkitekterna Britt Benjaminsson, Emma Engleson och Fredrik Ingstorp samt stadsarkitekt 
Sven Hedlund, bygg- och miljöförvaltningens chef Susanne Norberg, miljö-och hälsoskyddsinspektör 
Marina Thelin ,exploateringsingenjör Ivo Lisius, exploateringingenjör Erling Enochsson, exploateringschef 
Malin Svenningsson samt VA-chef Antii Vähäkari deltagit.

Gislaveds kommun, november 2014

Ida Cronquist   Sven Hedlund
Planarkitekt   Stadsarkitekt

Fastighet Konsekvenser

Broaryd 1:2 • Viss järnvägsmark upphävs och överförs till 
Broaryd 1:3

• Ledningsrätt eller servitut för VA bör bildas 
på marken som överförs

Broaryd 1:3 • Viss järnvägsmark på den angränsande 
fastigheten Broaryd 1:2 upphävs och 
överförs hit

• Ledningsrätt eller servitut för VA bör bildas 
på marken som överförs


