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Normalt planförfarande

Se mer på Boverkets hemsida:
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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. Ett samrådsmöte 
anordnas.

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

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med brev. 
Granskningstiden är normalt 3 veckor. 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 kommunfullmäktigen eller av bygg- 
och miljönämnden.

ANTAGANDE



3 (17)

Antagandehandlingar  - Fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl .

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar      

Sammanfattning     

Planbeskrivning       
 Planens syfte och huvuddrag   
 Plandata     
 Tidigare ställningstaganden    
 Förutsättningar, förändringar, Konsekvenser 
 Miljö, hälsa och säkerhet    
 Organisatoriska frågor
 Tekniska frågor    
 Ekonomiska frågor    
 Fastighetsrättsliga frågor    
 Medverkande tjänstemän   
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ANDERSTORP                Planområdets läge

Gislaveds kommun

Norr

HANDLINGAR

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser
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SAMMANFATTNING

Planens syfte är att omvandla tidigare utpekad mark för industriändamål till bostadsändamål och handels- 
och kontorsändamål. Det innebär att fastigheten Anderstorp 9:710 delas och en ny fastighet bildas. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för Anderstorp är området utpekat som befi ntligt industri- 
och bostadsområde.

Området är beläget i centrala Anderstorp i korsningen Allégatan/Hantverkargatan. Inom planområdet 
fi nns idag två bostadshus i två våningar, en byggnad för industriändamål i två våningar och en byggnad 
för handel i en våning. I byggnaden för industriändamål fi nns idag en verksamhet som framförallt har 
kontorsverksamhet, men som även genomför mindre produktion i form av montering och automation av 
elkomponenter. I byggnaden för handel har Jarenmarks måleri och färg sin verksamhet. Områdets area är 
cirka 0,5 ha som består av fastigheterna Anderstorp 9:710 , 9:709 och 9:347 som alla är privatägda.

Den nya detaljplanen tillåter bostadsändamål och handel- och kontorsändamål.

 

Befi ntlig markanvändning

Kupan

SAXE Groupe

Jarenmarks 
måleri & färg

BostäderHantverkargatan

Allégatan
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att omvandla tidigare utpekad mark för industriändamål till bostadsändamål och handels- 
och kontorsändamål.

PLANDATA

Läge och areal

Området är beläget i centrala Anderstorp i korsningen Allégatan/Hantverkargatan och omfattar cirka  0,5 
ha. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna Anderstorp 9:710 , 9:709 och 9:347 är privatägda.

Detaljplan för 
fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl .
i Anderstorp
Gislaveds kommun, Jönköpings län

9:347
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9:676
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Gällande detaljplan
antagen 1995

Aktuellt planområde

Gällande detaljplan
Inom planområdet gäller detaljplanen A73 som vann laga kraft den 21/6 1995. Genomförandetiden slutade 
2000-06-21. Planen möjliggör industriändamål, ej störande verksamheter, och bostadsändamål i två 
våningar. 

Befi ntligt 
industri- och 
bostadsområde

Utdrag ur beskrivningen till den Fördjupade  översiktsplanen för Anderstorp

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner
Den fördjupade översiktsplanen för Anderstorp (FÖP) antogs i juni 2005. I den är planområdet utpekat som 
befi ntligt industri- och bostadsområde. 

J

Bj II

BF II
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur
Markytan inom planområdet är jämn och utgörs av bebyggd industri- och bostadsmark.

Geotekniska förhållanden
Det har inte gjorts någon grundundersökning inom det aktuella planområdet. Marken bedöms som lämplig 
att bebygga.

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. 

Ingen mätning av markradonhalten har gjorts i området, men enligt den fördjupade översiktsplanen 
förekommer endast låg- och normalriskområden i Anderstorp. Vid byggnation av bostäder inom låg- och 
normalriskområde rekommenderas alltid radonskyddat byggande.
Mätningar har visat att höga radonhalter är vanligt även utanför lågriskområden. Detta innebär att all 
nybyggnation bör utformas på ett sådant sätt att gällande gränsvärden inte överskrids. Ansvaret för att 
bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
ska bygga.

Förorenad mark
De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid och om inget görs kan de sippra 
ut i grundvattnet och vattendrag och förorena sediment. Spridning påverkas av nederbörd, 
grundvattenrörelser, biologiska processer och mänskliga aktiviteter. 
Inom planområdet fi nns det utpekad industrimark. Här har tidigare funnits en väskindustri, Björksätra 
läderproduktion AB, som tillverkade och sålde specialtillverkade väskor. Här har även Stitec AB haft 
sin verksamhet, där man tillverkat elektronik- och kabeltillbehör. Ingen av dessa tidigare verksamheter 
misstänks ha haft någon miljöfarlig verksamhet. Det fi nns heller inga misstänkta förorenade områden i 
närheten av planområdet enligt kommunens gis-kartor. Det bedöms därför inte behövas någon miljöteknisk 
markundersökning på fastigheterna.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet fi nns inga nu kända fornlämningar eller kulturminnen. 

Bebyggelse
Planområdet innefattar idag industriändamål samt bostadsändamål, som enligt den gällande detaljplanen 
får vara två våningar hög. 

BOSTÄDER, B 
Ändamålet innebär bostäder i olika former, men även bostadskomplement av olika slag. 

INDUSTRI, J 
I användningen industri ingår till exempel tillverkning och materialhantering av varor.

Gator och trafi k
Planområdet omges av gator på två sidor. Inga nya gator planeras. I öster går Allégatan (1000 fordon/dygn 
varav 6,5% tunga fordon) och i söder Hantverkargatan (1000 fordon/dygn varav 6,5% tunga fordon).  
Infarten till bostadshuset på fastigheten Anderstorp 9:710 sker från Allégatan på en 7 meter bred 
öppning i gällande utfartsförbud. Denna utfart kommer kunna vara kvar för att tillgängligheten till befi ntliga 
parkeringsplatser i området ska fi nnas kvar. En 30 meter bred öppning i gällande utfartsförbud för infart till 
fastigheterna 9:709 och 9:347 fi nns även från Hantverkargatan. Ny biluppställningsplats tillåts med infart 
från Allégatan för fastigheten Anderstorp 9:347.
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Parkering
I dagsläget fi nns det ca 21 st parkeringsplatser i området. Parkeringsbehovet för den tänkta 
användningen bedöms kunna lösas som idag, vid behov fi nns det möjlighet till utökning av upp till 13 nya 
parkeringsplatser, då krävs det att man spränger bort berget.
Dagvatten från parkeringsplatsen skall renas innan det går ut i befi ntliga dagvattenledningar.

Gång- och cykelvägar
Det behövs fl er gång- och cykelvägar inne i samhället som underlättar för cyklisterna att ta sig till centrum, 
skolor, fritidsanläggningar m.m. Planområdet ligger i korsningen Hantverkargatan/Allégatan, där det i 
dagsläget inte fi nns någon gång- och cykelväg. Det fi nns en vision om att bygga ut gång- och cykelvägar 
längs med både Hantverkargatan och Allégatan (Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar 2014-2016).

Kollektivtrafi k
Vid Brogatan ligger, passagerarmässigt, den största busshållplatsen i centrum. (Avståndet dit är ca 300 
meter från planområdet) Härifrån går en busslinje mellan Smålandsstenar och Värnamo via Gislaved, 
en busslinje mellan Gislaved och Värnamo via Reftele, samt en linje mellan Tranemo och Värnamo via 
Anderstorp.

hall
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Vision för utbyggnad av 
gång- och cykelvägar

Utdrag ur
Plan och handlingsprogram 
för utbyggnad av 
gång- och cykelvägar

2014 - 2016

Planområde

Illustration över möjlig 

framtida parkeringsutvecklingramtida parkeringsutveckling

ca 24 parkeringar ca 34 parkeringar

SAXE Groupe
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Parkering
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Jarenmarks 
måleri & färg

SAXE Groupe

Uteplats
Uteplats

Jarenmarks 
måleri & färg
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Teknisk försörjning

Vatten, dagvatten och avlopp
Befi ntliga ledningar för vatten och avlopp fi nns längs med Hantverkargatan och Allégatan. Samtliga 
fastigheter inom området är idag kopplade till dessa ledningarna.

Fastigheterna är i dag anslutna till befi ntliga dagvattenledningar som leder till Töråsbäcken och sedan 
vidare till Anderstorpsån. Många dagvattenledningar belastar idag ån och nya utsläpp får inte tillkomma 
enligt FÖP:en. Skulle dagvattnet släppas ut på respektive tomt kommer det att rinna till dräneringen, som i 
detta området är kopplat till spillvattenledningen och därefter belastar reningsverket.

El
Inom området har E.ON Elnät Sverige AB ledningar för el. I plankartan har ett u-område markerats för 
E.ON:s högspänningsledning med följande bestämmelse: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller 

försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.

Vatten

Dagvatten

Avlopp

Ledningskartor

E.ON El

E.ON Gas

Skanova Tele

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.  

Inom planområdet har E.ON gasledningar som fastigheten Anderstorp 9:710 är ansluten till idag. 

E.ON ElGislaveds energi



11 (17)

Antagandehandlingar  - Fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl .

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 av 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 Hantverkargatan och Allégatan är uppskattningsvis 1000 fordon/dygn, enligt 
uppgifter från Tekniska förvaltningen i Gislaveds kommun. 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 planerade marken för bostadsändamål ligger öster om befintlig mark för industriändamål, det är 
därför viktigt att verksamheter i området inte har en negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet. 
Det finns idag inga farliga utsläpp från verksamheter i området och detaljplanen bedöms inte påverka 
miljökvalitetsnormerna för luft.

Buller
Buller kan beskrivas som ett oönskat ljud. Trafi ken på Allégatan och Hantverkargatan ger upphov till 
buller inom planområdet. Den ekvivalenta ljudnivån underskrider riktvärdena för trafi kbuller enligt utförd 
bullerberäkning.

De verksamheter som finns i den norra delen av planområdet är i dagsläget framförallt kontor med mindre 
produktion i form av montering och automation av elkomponenter. Verksamheten beräknas inte överstiga 
bullernivåerna och kommer ej vara störande för intilliggande bostäder. Större transporter till och från 
verksamheten beräknas minska från idag ca 8 stycken i veckan till ca 8 stycken i månaden, vilket bidrar 
till minskad störning i området. Med hänsyn till dessa faktorer anses människors hälsa och säkerhet inte 
påverkas negativt. Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för buller. 

Brand och explosionsrisk
Planområdet berörs inte av någon explosionsrisk. Brandfrågor som berör ny bebyggelse hanteras i 
bygglovsprocessen.

   Resultat av bullerberäkning Ekvivalentnivå
   Hantverkargatan: 52 dBA
   Allégatan: 52 dBA

A
llé
ga

ta
n

Hantverkargatan

Anderstorp 9:710                        
Stitec                                  
Britt Benjaminnson                      

52Frifältsvärde

Maxnivå, 5,00% överskridande
76Frifältsvärde

1
1000Antal fordon/dygn

5Andel tunga fordon (%)
Medelhastighet, lätta fordon (km/h) 50

50Medelhastighet, tunga fordon (km/h)
Vägbredd körytan (m) 8,0

0,0Bankhöjd (m)
0Väglutning (promille)

18,0Mottagaravstånd (m)
4,0Mottagarhöjd (m)

0-180Vinkelområde (grader)

MjukMarktyp skärm-mottagare
NejSkärm
NejSpeciell korrektion
NejKorrektion för vägbeläggning

Objekt:
Beskrivning:
Handläggare:
Filnamn:

RESULTAT

dBAEkvivalentnivå

dBA

Vägelement

dBA
52

dBA
55

Riktvärden

dBA
76

dBA
70
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor 

Tidsplan

Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av Bygg- och 
miljönämnden i Gislaveds kommun.

Preliminär tidsplan
Beslut om samråd, Bygg- och miljönämnden - april 2014
Beslut om granskning, Bygg- och miljönämnden - oktober 2014
Beslut om antagande, Bygg- och miljönämnden - december 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
Fastighetsägare ansvarar för kvartersmark. 

Tekniska frågor

Gator m.m
Ny biluppställningsplats med utfart till Allégatan möjliggörs för fastigheten Anderstorp 9:347. 
Parkeringsbehovet för den tänkta användningen bedöms kunna lösas som idag, med möjlighet till utökning 
av ca 13 st parkeringsplatser vid behov.

Vatten och avlopp, el, värme

Bebyggelsen är idag ansluten till det kommunala vatten-, dagvatten- och spillvattennätet och kan även 
i fortsättningen vara det. Inom området fi nns det idag ledningar från Gislaveds Energi, ledningar från 
Skanova, el- och gasledningar från E.ON.

Dagvatten

Dagvatten skall ledas till befi ntliga dagvattenledningar, som i sin tur leder till Töråsbäcken och sedan vidare 
ner till Anderstorpsån. Om dagvattnet släpps ut på respektive tomt kommer det att rinna till dräneringen, 
som är kopplat till spillvattenledningen, och därefter belasta reningsverket.

Ekonomiska frågor

Kostnader som området genererar är kostnad för detaljplan som bekostas av exploatören.

För fastigheterna Anderstorp 9:709 och Anderstorp 9:347 tas planavgift ut i samband med bygglov.
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Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör en avstyckning från fastigheten Anderstorp 9:710 för att bilda en ny 
bostadsfastighet.

Servitut och ledningsrätt
Servitut och andra särskilda rättigheter fi nns upptagna i den bilagda fastighetsförteckningen.
Inga servitut eller ledningsrätter föreslås upphävas eller bildas.
Ansvaret för att trygga rättigheten för el-, tele- och gasledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta 
kan ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. Flytt av ledningar ska bekostas av exploatören.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är Fredrik Ingstorp, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 
I arbetet har dessutom planarkitekt Britt Benjaminsson och stadsarkitekt Sven Hedlund deltagit.
Miljöenheten: Maud Enqvist
Tekniska kontoret: Mats Kindlund och Antti Vähäkari 

Gislaveds kommun, december 2014

Fredrik Ingstorp      Sven Hedlund
Planarkitekt                 Stadsarkitekt

Fastigheter Konsekvenser

Anderstorp 9:710 • Industrimark i gällande plan bildar ny bostadsfastighet  
genom avstyckning. 

• Övrig industrimark i gällande plan blir handel- och 
kontorsändamål

Anderstorp 9:709 • Industrimark i gällande plan blir handel- och 
kontorsändamål

Anderstorp 9:347 • Ingen förändring

Direkta konsekvenser som planen medför fastigheter
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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

Området är beläget i centrala Anderstorp och här fi nns idag två bostadshus, en målarfi rma och kontor med 
mindre produktion. Områdets area omfattar cirka  0,5 ha och planområdet omges av gator på två sidor. 
Allégatan i öster och Hantverkargatan i söder. I väst gränsar området till lättare industriområden, och i norr 
gränsar planområdet till befi ntliga bostäder.

Det har inte gjorts någon grundundersökning inom det aktuella planområdet. Marken bedöms som lämplig 
att bebygga.

Inom planområdet fi nns det utpekad industrimark. Här har tidigare funnits en väskindustri, Björksätra 
läderproduktion AB, som tillverkade och sålde specialtillverkade väskor. Här har även Stitec AB haft 
sin verksamhet, där man tillverkat elektronik- och kabeltillbehör. Ingen av dessa tidigare verksamheter 
misstänks ha haft någon miljöfarlig verksamhet. Verksamheten som fi nns här i dagsläget är framförallt 
kontor med mindre produktion i form av montering och automation av elkomponenter. Det fi nns heller inga 
misstänkta förorenade områden i närheten av planområdet enligt kommunens gis-kartor.

Väster om planområdet fi nns en industritomt som är bebyggd. Verksamheten som fi nns på fastigheten idag 
är Röda korsets Kupan verksamheter.

Inom planområdet fi nns inga nu kända fornlämningar eller kulturminnen. 

Detaljplan för
fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl .
i Anderstorp
Gislaveds kommun, Jönköpings län
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Planens styrande egenskaper

Planens syfte är att omvandla tidigare utpekad mark för industriändamål till bostads- handels och 
kontorsändamål. Detta innebär att nuvarande användning stämmer överens med planen.

Planens tänkbara effekter

Med detaljplanens genomförande kan befi ntligt industriändamål omvandlas till bostadsändamål och 
kontors- och handelsändamål. Planens påverkan på miljön beräknas som liten.

Bedömning

Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga. 
Inga miljömål, miljökvalitetsnormer eller riksintresse påverkas negativt.

Kommunen anser inte att planändringen medför någon betydande påverkan på miljön, hälsan och 
säkerheten samt på hushållningen av naturresurser och upprättar därför ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Gislaveds kommun, december 2014   Bilaga:
Fredrik Ingstorp      Checklista behovsbedömning

Hantverkargatan

Allégatan



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

Planområdets läge är positivt 
då det ligger i anslutning till 
befi ntlig infrastruktur och 
bebyggelse.

Mark
 X

Marken är idag 
anspråkstagen

Vatten
X

Riksintresse

Naturvård  X

Kulturmiljövård X

Infrastruktur X

Friluftsliv X

Jordbruk X

Kulturmiljö och landskapsbild

Stads- och 
landskapsbild

X
.

Fornminne X

Kulturhistorisk miljö X

Natur

Naturreservat X

Natura 2000 X

Växt- och djurliv X

Biotopskydd X

Områdes- och 
störningsskydd

X

Detaljplan för 
fastigheten Anderstorp 9:710 m.fl .
i Anderstorp
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

Många dagvattenledningar 
belastar idag ån.

Grundvatten
X

Grundvatten bedöms inte 
påverkas.

Föroreningar  

Avfallshantering
X

Avfallshanteringen ska 
lösas inom fastigheten.

Hälsa (planens påverkan på människor)

Buller, trafi k
X

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

Buller, verksamheter X

Luftkvalitet X

Radon

X

Området befi nner 
sig i lågriskområde. 
Radonskyddat byggande 
rekommenderas alltid vid 
nybyggnation.

Strålning, vibrationer 
och ljus

X

Säkerhet

Trafi k X

Brand X

Explosion X

Översvämning X

Ras och skred X

Farligt gods
X

Inom området fi nns inga 
transporter av farligt gods.

Planer och program

Översiktsplaner
X

Planläggning enligt den 
fördjupade översiktsplanen.

Gällande detaljplaner

X

Industriändamål 
inne i tätorten blir 
bostads-, kontors- och 
handelsändamål

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

Handläggare: Fredrik Ingstorp

Datum: december 2014 


