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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.

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktigen eller 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
 Tekniska frågor    
 Fastighetsrättsliga frågor    
 Medverkande tjänstemän   

Behovsbedömning     
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SMÅLANDSSTENAR

Norr

HANDLINGAR

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser
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SAMMANFATTNING
Planens syfte är att pröva möjligheten att omvandla allmän platsmark till kvartersmark i enlighet med 
upprättat markanvisningsavtal.

Området avgränsas främst av industrimark samt Kärrvägen i norr. Planområdet omfattar ej utbyggda delar 
av Dalstorpsvägen. Prickmarken i angränsning till de delar av Dalstorpsvägen som ej är utbyggda tas bort i 
gällande plan.

HB Gislaved planerar att köpa marken av kommunen som idag utgörs av gatumark. Delar av planområdet 
är i gällande detaljplan allmän platsmark (gatumark, vändplan), mark som kommunen äger. För att företaget 
ska kunna köpa och bebygga marken måste den gällande detaljplanen ändras till kvartersmark, privatägd 
mark.

Planområdet ligger i Västra industriområdet som enligt den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar 
kan förtätas.
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att pröva möjligheten att omvandla allmän platsmark till kvartersmark i enlighet med 
upprättat markanvisningsavtal.

Området avgränsas främst av industrimark och av Kärrvägen i väst. Planområdet omfattar ej utbyggda 
delar av Dalstorpsvägen samt prickmarken i angränsning till gatan som ej är utbyggd. Fastigheterna 
Aplagården 1:14 och Uvekull 5:1 är privatägda och berörs genom att prickmarken närmast plangränsen 
tas bort.

HB Gislaved planerar att köpa mark av kommunen som idag utgörs av gatumark samt mark för 
industriändamål. För att företaget ska kunna köpa och bebygga marken måste den gällande detaljplanen 
ändras till kvartersmark, privatägd mark.

Planområdet ligger i Västra industriområdet som enligt den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar 
kan förtätas.

PLANDATA

Läge och areal
Området är beläget sydost om Kärrvägen i nordvästra Smålandsstenar och omfattar del av fastigheten 
Aplagården 1:13 samt delar av fastigheterna Aplagården 1:14 och Uvekull 5:1. Planen omfattar cirka  0,5 
ha.

Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheten Aplagården 1:13. Fastigheterna Aplagården 1:14 och Uvekull 5:1 är 

privatägda.

Detaljplan för 
del av Dalstorpsvägen del av
fastigheten Aplagården 1:13 m.fl . 
i Smålandsstenar

Gislaveds kommun, Jönköpings län

Planområde

Kommunägd 
mark

1:14

2:78

1:5

5:1

1:13

1:173

2:135
    1

5:1
1:15

1:13
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Allmän platsmark 
som görs om till 
kvartersmark

Nytt planområde

SM38

Gällande detaljplan, 
utdrag från SM38

SM77

Gällande detaljplan, 
utdrag från SM77

I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar (FÖP:en) antagen 1999 är planområdet utpekat som 
industriområde. Västra industriområdet kan förtätas inom nuvarande yttre avgränsning. 

Gällande detaljplaner
Inom planområdet gäller två olika detaljplaner, ”Byggnadsplanen för Smålandsstenars samhälle, Västra 
industriområdet” (SM38) som antogs 1973 och ”Detaljplan för del av Uvekull 1:36 m.fl .” (SM77) som 
antogs 2002. Delar av området är markerat som industrimark (J),vägmark samt prickmark i gällande planer. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner

Utdrag ur den fördjupade 
översiktsplanen för 
Smålandsstenar (1999)

Planområde
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1:5

1:13

1:13
1:14

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
Natur
Området är gräs- och örtbevuxet med en upptrampad stig i mitten. Exempel på arter i fältskiktet är 
johannesört, gullris, lupin och röllika. Den öppna markremsan kantas av sly och träd där triviallöv som 
björk, asp och sälg dominerar.

Det fi nns inga sedan tidigare dokumenterade natur- eller kulturvärden i planområdet och vid fältbesök i 
augusti 2014 påträffades inte heller något av särskilt bevarandevärde.

Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga. Grundundersökning för området saknas.

Radon
Planområdet ligger enligt kommunens översiktliga kartering från 1990 i lågriskområde för markradon, 
därför krävs inga åtgärder mot markradon.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet fi nns inga kända fornlämningar eller kulturminnen och inga vidare utredningar bedöms 

behövas. 

Förorenad mark
Tidigare har det inte funnits någon verksamhet på platsen. Angränsande fastigheter har pekats ut i 
Länsstyrelsens material som förorenad mark.

Förorenade områden
 &
Miljöfarlig verksamhet

Planområde

Utdrag ur kommunens GIS-karta
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Bebyggelse
Inom planområdet fi nns ingen bebyggelse. Närmaste bostadsområde ligger cirka 160 meter från 
planområdet.

Gator och trafi k
Planen möjliggör att den del av Dalstorpsvägen öster om Kärrvägen, som ej är utbyggd, tas bort i gällande 
plan. Körbar utfart får inte annordnas vid korsningen av vägarna Kärrvägen/Dalstorpsvägen. Tillfarten till 
planområdet förväntas gå via Dalsgatan, öster om planområdet, till Kärrvägen.

Gislaveds kommun är väghållare för Kärrvägen och Dalstorpsvägen.

Gång- och cykelvägar
Den gällande Gång- och cykelvägsplanen antogs 2014 och i den fi nns en befi ntlig gång- och cykelväg 
som passerar väster om planområdet längs med Kärrvägen. Det fi nns ingen planerad gång- och cykelväg 
inom planområdet.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten och avlopp fi nns längs Kärrvägen och Dalstorpsvägen med möjlighet till 
anslutning. 

Dagvatten
Kommunal dagvattenledning fi nns längs med Kärrvägen och Dalstorpsvägen. Vid en eventuell framtida 
exploatering kan infi ltrationsmöjligheterna minska.  

Energi
Kommunen antog 2011 ”Energistrategi 2011 - 2020” där en del av arbetet går ut på att ersätta de fossila 
bränslena med olika typer av förnyelsebara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen, solenergi 
och fjärrvärme. Industrisektorn är den sektor i kommunen som använder mest energi. E.ON Gas Sverige 
AB har distributionsledningar för natur- och biogas i närheten av planområdet. Detta innebär att det fi nns 
energialternativ för framtida bebyggelse och verksamheter.

Ledningar
Kommunala ledningar för avlopp, vatten och dagvatten fi nns i Kärrvägen och Dalstorpsvägen. Här fi nns 
även ledningar från E.ON, Skanova och Gislaved Energi.

Ledningskarta 1

Gislaved Energi Dagvattenledning

Spillvattenledning

Vattenledning

1:15

1:173
1:13

1:5

1:14

5:1

1:13

Gislaved Energi  

1:1::1:15

:11:11:11:11:11:11:11:1:1:11:1:11::11:1:1:11:1111:11117373737373737373737337373733733733373737373337373733333337737373333333773737373773777777773
1:11:11:11:11:11:11:11:11:11:111111111 33333333333111:11:1::::1133333333333

1:5:551

1:11:11:11:111 4444

55:5:1:1555:5:1
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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 Kärrvägen är cirka 140 fordon/dygn varav 30 lastbilar. 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.

Den ökade trafi kmängden som en eventuell framtida utbyggnad av verksamheten inom planområdet kan 
medföra kommer inte upp i fordonsmängder som gör att det fi nns risk att överskrida luftkvalitetsnormen.

Vatten
På grund av högt grundvatten i angränsande områden är markinfi ltration viktig på befi ntliga gräsytor. I den 
mån området bebyggs skall yt-och takvatten infi ltreras inom fastigheten. 

Detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormen. 

Buller
Området påverkas av buller från genomfartstrafi k och befi ntlig industritrafi k på Kärrvägen. Ny industrimark 
som möjliggörs i planen bedöms inte bidra till en trafi kökning som skulle kunna få betydelse för bullernivån.

Ledningskarta 2

SkanovaE.ON elnät

Skanova

1:15

1:173 1:13

1:5

1:14

5:1

1:13

E.ON elnät

E.ON elnät

1:11:11111555

1:11 11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:111:11:1:1:11:1::1111:1:: 737373737373737373737373737373737373337777733 1:1:11:1111:11:111:1:111:11 33333331111:11:1:::11:133333333333333
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1:1:11:11:111 4444

5:5:15:1:1
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Planområde

Branddamm

Brand och explosionsrisk

Branddamm fi nns i fastighetsgränsen mellan fastigheterna Aplagården 1:13 och Uvekull 5:1 i 
planområdesgränsens östra del.

Farligt gods tansporter
Mätningar från 2009 visar att den tunga trafi ken på Kärrvägen är cirka 30-45 fordon/dygn. Antalet fordon 
som transporterar farligt gods bedöms vara så pass få att inga åtgärder krävs för att minska olycksrisken.

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 miljönämnden - april 2014
Beslut om granskning, Bygg- och miljönämnden - oktober 2014
Beslut om antagande, Bygg- och miljönämnden - november 2014

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i Bygg- och miljönämnden om den inte 
överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är på fem år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Detta innebär att 
detaljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande under 
denna tiden.

Huvudmannaskap
Kommunens huvudmannaskap för Dalstorpsvägen (ej utbyggd) upphör när planen antas. Fastighetsägare 
ansvarar för kvartersmark (industrimark). 

Ansvarsfördelning
Ansvaret att genomföra planen fördelas enligt följande:
Kommunen ansvarar för fastighetsbildningen.
Fastighetsägare ansvarar för egen byggrätt samt övriga anläggningar på kvartersmark.
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EKONOMISKA FRÅGOR

Kostnader
Kostnader som området genererar är kostnad för detaljplan och fastighetsbildning. 

Intäkter
Kommunens intäkter kommer främst genom markförsäljning.

TEKNISKA FRÅGOR

Gator m.m
Del av Dalstorpsvägen tas bort i gällande plan.

Vatten, avlopp och dagvatten
Fler anslutningar är möjliga till de befi ntliga vatten- och avloppsledningarna i Kärrvägen.

Geoteknik
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

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

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

Fastighetsbildning 
Planutformningen innebär att en del av fastigheten Aplagården 1:13 övergår till fastigheten Uvekull 5:1.

Fastigheter Konsekvenser

Aplagården 1:13 • Del av fastigheten Aplagården 1:13 övergår till 
fastigheten Uvekull 5:1

Direkta konsekvenser som planen medför fastigheter



14 (18)

Antagandehandlingar  - del av Dalstorpsvägen del av fastigheten Aplagården 1:13 m.fl .

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ansvarig handläggare för detaljplanen är Fredrik Ingstorp, Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds 
kommun. I arbetet har dessutom planarkitekt Britt Benjaminsson, stadsarkitekt Sven Hedlund, 
miljö-och hälsoskyddsinspektör Patrik Jigsved, exploateringschef Malin Svenningsson, 
exploateringsingenjör Ivo Lisius och gatuingenjör Mats Kindlund deltagit.

Gislaveds kommun, november 2014

Fredrik Ingstorp    Sven Hedlund
Planarkitekt    Stadsarkitekt



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.

Platsens förutsättningar

Marken inom planområdet består idag av industri, natur och gatumark. Inom området fi nns ingen 
bebyggelse. 

Området berör inga riksintressen, känsliga natur- och vattenmiljöer, kulturmiljöer eller fornlämningar. 

Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga. Grundundersökning för området saknas.
 
Inom planområdet fi nns det inget område som är utpekat som förorenad mark. Angränsande fastigheter, 
utanför planområdet, har pekats ut i Länsstyrelsens material som förorenad mark.

Det fi nns ingen verksamhet inom planområdet och risken bedöms vara liten för markföroreningar och inga 
vidare utredningar har gjorts.

Detaljplan för 
del av Dalstorpsvägen del av
fastigheten Aplagården 1:13 m.fl . 
i Smålandsstenar

Gislaveds kommun, Jönköpings län

SMÅLANDSSTENAR
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Norr
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Planens styrande egenskaper

Med den nya detaljplanen kommer det vara möjligt att bebygga ej utbyggd gatumark med industri ”J”. I 
gällande plan är marken planlagd som industri- och gatumark. Närmaste bostad ligger cirka 160 meter från 
planområdet. Närmaste bostad avgör vilken typ av industri som kan etableras inom området. Vilka typer av 
verksamheter som tillåts avgörs vid varje enskilt fall vid tillståndsprövning. 

Planens tänkbara effekter

Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga och planens påverkan på miljön bedöms 
som liten. Genomförandet av planen medför ingen förändring eftersom planområdet är industrimark 
även i gällande plan. Planen bedöms därför inte medföra sådan påverkan att någon ytterligare 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras.

Gislaveds kommun, november 2014

Fredrik Ingstorp

Bilaga
Checklista behovsbedömning

Kärrvägen

Förorenad mark
Dalstorpsvägen

Förorenad mark

Förorenad mark

Förorenad mark

Förorenad mark



BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING
Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen

påverkan
Berörs

ej
Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljö 

Miljökvalitetsnormer 
X

Inga MKN bedöms 
överskridas.

Miljömål (regionala)
X

Detaljplanen bedöms inte 
inverka på kommunens 
arbete att nå miljömålen.

Energi och naturresurser

Befi ntlig 
infrastruktur X

Mark

X  

Hushållningen av mark anses 
vara god och den mark som 
i framtiden kan exploateras 
bedöms  inte ha något 
bevarandevärde.

Vatten
X

Riksintresse

Naturvård  X

Kulturmiljövård X

Infrastruktur X

Friluftsliv X

Jordbruk X

Kulturmiljö och landskapsbild

Stads- och 
landskapsbild

X

Fornminne
X

Inom planområdet och i 
närheten av området fi nns 
inga kända fornminnen. 

Kulturhistorisk miljö X

Natur

Naturreservat X

Natura 2000 X

Växt- och djurliv X

Biotopskydd X

Områdes- och 
störningsskydd

X

Detaljplan för 
del av Dalstorpsvägen del av
fastigheten Aplagården 1:13 m.fl . 
i Smålandsstenar

Gislaveds kommun, Jönköpings län
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Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen
påverkan

Berörs
ej

Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Påverkan på vatten

Strandskydd X

Dagvatten

X

Vid en eventuell exlpoatering 
i området minskar 
infi ltrationsmöjligheterna vilket 
ökar dagvattenavrinningen. 
Kommunal dagvattenledning 
fi nns i Kärrvägen.

Grundvatten X

Föroreningar  

Förorenad mark

X

Marken är ej exploaterad och 
på platsen bedöms risken för 
markföroreningar vara liten och 
inga vidare utredningar har 
gjorts.

Avfallshantering
X

Avfallshanteringen ska lösas 
inom fastigheten.

Hälsa (planens påverkan på människor)

Buller, trafi k
X

Planen bedöms inte medföra en 
större ökning av trafi k som kan 
leda till buller.

Buller, verksamheter X

Luftkvalitet X

Radon
X

Området befi nner sig i 
lågriskområde, därför krävs inga 
åtgärder mot markradon.

Strålning, vibrationer 
och ljus

X

Säkerhet

Trafi k X

Brand X

Explosion X

Översvämning X

Ras och skred X

Farligt gods
X

Transporter av farligt gods är 
relativt få och bedöms inte 
påverka planområdet.

Planer och program

Översiktsplaner
X

Planläggning enligt den 
fördjupade översiktsplanen.

Gällande detaljplaner
X

Uppdatering av gällande 
detaljplan.

Pågående planläggning
X

Mellankommunala 
intressen

X

Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte X
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X

Genomförandet ger viss, men ej betydande 
miljöpåverkan

Genomförandet riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning
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