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Enkelt planförfarande
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
April 2012

SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Enkelt planförfarande

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

SAMRÅDSREMISS

UTLÅTANDE

Den första planskissen utarbetas. Samrådskretsen
är begränsad. Den sänds till berörda fastighetsägare,
länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, kommunala
myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt
intresse av förslaget. Normal samrådstid är två veckor.

De synpunkter som framförts sammanställs i ett utlåtande.
Förslaget bearbetas med utgångspunkt från remissvaren och
godkänns av bygg- och miljönämnden.

ANTAGANDE Planförslaget antas av bygg- och miljönämnden.

ÖVERKLAGANDE De som senast under samrådstiden 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.

LAGA KRAFT Om ingen överklagar vinner planen laga kraft tre veckor efter
antagandet.

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken
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HANDLINGAR
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Behovsbedömning
Namnsättningsgruppens underlag och förslag till
namnsättning
• Plankarta med bestämmelser
• Grundkarta
•
•
•
•

Gislaveds Kommun

Lv 153

Planområde

Broaryd

Flygfoto med planområdet
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SAMMANFATTNING
Planområdet är beläget vid norra infarten till Broaryd, cirka 0,6 kilometer från centrum. Planområdet
begränsas i norr av länsväg 153 och Norra vägen (väg 523). Förslaget berör fastigheterna Broaryd 1:2,
1:75 och 1:73.
På en skoglagskarta över Sanderyds skogelag från 1783 (LM akt E112-40:2) benämns planområdet
som ”Ljungryen”. ”Ljung” kommer från de sydsvenska ljunghedsområdena som uppstod på 1600-talet
då mark avskogades på grund av hårt betestryck. Områdena försvann under 1800-talet då värdet på
skog ökade och ljungmarkerna planterades. Ändelsen –ryd betyder röjning eller öppning, möjligen kan
beteckningen ”Ljungryen” komma från bruket att bränna eller röja ljungbeväxt mark. Namnet är framtaget
av namnsättningsgruppen på Gislaveds kommun, för mer information se handlingar i slutet av dokumentet.
Idag används norra delen av planområdet för småindustri enligt gällande detaljplan. Södra delen av
området är i dag natur där gällande detaljplan tillåter bostäder.
I ”Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd” antagen av kommunfullmäktige den 10 mars 2009 är
planområdet utpekat för industri och skyddsområde. Området öster om planområdet är även utpekat för
möjlig industriexpansion och infarten till Broaryd från väg 153 ska utredas för att blir en säkrare korsning.
Den nya detaljplanen kommer att säkerställa skyddsområdet mellan industri och bostäder, men även
göra det möjligt för en industrigata genom området när ett nytt industriområde öster om planområdet blir
aktuellt. Detaljplanen kommer inte att utreda frågan om en säkrare korsning vid infarten till Broaryd.
Den största skillnaden från befintlig detaljplan blir att skyddsområdet mellan industri och bostäder
säkerställs och att det finns möjlighet för en industrigata genom området om ett nytt industriområde åt öst
blir aktuellt.
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Detaljplan LJUNGRYENS INDUSTRIOMRÅDE
del av fastigheten Broaryd 1:2 m fl
Gislaveds kommun, Jönköpings län

PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen avser att göra det möjligt för industrin i Broaryd att expandera. Detta innebär även att
utvecklingen enligt den fördjupade översiktsplanen för Broaryds tätort säkerställs. Planen genomförs med
enkelt planförfarande för att förslaget är av begränsad betydelse och av mindre intresse för allmänheten
samt är förenlig med översiktsplanen.

PLANDATA
Läget och areal
Planområdet är beläget vid norra in- och utfarten till Broaryd, cirka 0,6 kilometer från centrum. Planområdet
begränsas i norr av länsväg 153 och i väst av Norra vägen (väg 523) som är huvudväg i Broaryd. Förslaget
berör fastigheterna Broaryd 1:2, 1:75 och 1:73. Planområdets totala areal är på ungefär 11 hektar.

Markägoförhållande
Gislaveds kommun äger gatumarken, naturmarken och de obebyggda industritomterna i området. I
övrigt ägs marken av olika
privata fastighetsägare. (De
fastigheter som är upptagna i
fastighetsförteckningen anses
berörda av förslaget.)









Fastigheter som ägs av Gislaveds kommun
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktplaner
I ”Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd” antagen av kommunfullmäktige den 10 mars 2009 är
planområdet utpekat för industri och skyddsområde. Området öster om planområdet är även utpekat för
möjlig industriexpansion och infarten till Broaryd från väg 153 ska utredas för att blir en säkrare korsning.
Den nya detaljplanen kommer att säkerställa skyddsområdet mellan industri och bostäder, men även
göra det möjligt för en industrigata genom området, då ett nytt industriområde öster om planområdet blir
aktuellt. Detaljplanen kommer inte att utreda frågan om en säkrare korsning vid infarten till Broaryd.

Gällande detaljplaner
Inom planområdet gäller idag två olika detaljplaner:

•
•

Detaljplan (BR6)
antagen 1979
En från 1977 då det gjordes en detaljplan över
industriområdet och bostadsområdet.
Två år senare 1979 gjordes en ny detaljplan över
bostadsområdet och då ändrades delar av den
detaljplanen som gjordes 1977.

De nuvarande planbestämmelserna i norra delen
av planområdet avser endast småindustriändamål
(beteckningen Jm), som innebär att närboende inte
får vållas olägenheter. Södra delen av planområdet är Detaljplan (BR5)
bestämt för bostadsändamål (B).
antagen 1977
Den nya detaljplanen berör båda planområdena.
Planerna som gjordes på 70-talet har blivit
genomförda till viss del. Delar av Verktygsgatan
(industrigatan) är färdigställd och det finns två
industrier på området. Bostadsområdet har delvis blivit byggt (se figur 2). Två industritomter som
kommunen äger finns till försäljning.

Övriga planer, program och kommunala beslut
Planområdet berörs inte av riksintresse, naturreservat eller övriga program.

Antagandehandlingar - Ljungryens industriområde, Broaryd
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Planområde

Utdrag ur ”Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd”

Befintliga byggnader

Jm, småindustriändamål

Nytt planområde

BF - bostäder
fristående hus

BF
upphävtområde

Figur 2.
Gällande bestämmelser
inom planområdet
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Marken består av relativt kuperade sten- och blockrik skog. I norra är planområdet bebyggt av industri. I
söder är det naturmark där det finns jord- och luftledningar.
Den nya detaljplanen medför ingen ökad rätt att bygga jämfört med den befintliga detaljplanen och
industrimarken är fortfarande den del av området som kan exploateras. Den södra delen av planområdet
är tänkt som skyddsområde med vegetation, men kan bebyggas med en gång- och cykelväg.

Geotekniska förhållanden
En tidigare översiktlig grundundersökning har gjorts på Verktygsgatan och delar av industriområdet 2001
(se figur 3).
Jordlagerförhållanden på det undersökta området utgörs överst av torv och gyttja eller dy. Under av
sediment av sand och silt följt av siltig sandig morän på berg. Det innebär att den översta jorden (om det
är torv, dy eller gyttja) är sättningsgivande vid belastning och därför rekommenderas ersättas med bättre
material under byggnader och körytor. Vattenytor uppmätes till 0,1-1,4 meters djup, detta gör att stora
vattentillströmningar kan förväntas i sanden på vissa delar av området vid schaktning.
Eftersom den geotekniska undersökningen är av översiktlig karaktär ska varje enskilt byggnadsprojekt
försegås av en detaljerad geoteknisk undersökning.

Förorenad mark
En fastighet inom planområdet är utpekad i FÖP:en som eventuellt förorenad mark. På platsen har
verksamheten fd Broaryds Mekaniska Verkstad AB funnits. Verkstaden är branchklassad 3, vilket innebär
måttlig risk för föroreningar och verksamheten har troligen inte använt halogenerade lösningsmedel.

Eventuellt förorenad
mark

Industriområde

Område för översiktlig
grundundersökning

Naturmark

Figur 3.
Översiktlig markanvändning, eventuellt förorenad mark
N
och grundundersökning
Antagandehandlingar - Ljungryens industriområde, Broaryd
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Verksamheten är inte inventerad enligt Naturvårdsvårdsverkets ”Metodik för Inventering av Förorenade
Områden”, MIFO (men har id 151554). Uppgifterna om den eventuella föroreningen kommer från
Länsstyrelsen.
Marken används i dag för industri och kommer även i den nya planen vara industri. Ingen
miljöundersökning kommer göras i detta skedet utan kommer ske när verksamheten så småningom
kommer inventeras.

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 finnas i berggrunder,
grundvatten och byggmaterial.
Enligt Gislaveds kommuns radonriskakarta från 1990 ligger planområdet inom normalriskområde där
radonhalterna är mellan 10-50 kBq/m3. Byggnader bör uppföras på radonskyddat sätt.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet finns inga fornminnen eller kulturminnen registrerade.

Bebyggelse
Bostäder
Det ligger en bostad inom planområdet på 60 meters avstånd från industrin. Denna fastighet ägs av
kommunen och har köpts för att industriområdet ska har företräde. Det finns även bostadshus utanför
planområdet på varierande avstånd. Bostäderna som ligger närmast industriområdet och som kan utsättas
för störning kommer att begränsa verksamheterna så länge de finns kvar. Så småningom kommer de
försvinna och då begränsas verksamheten av de bostäder som ligger söder om planområdet.
Den södra delen av planområdet där det idag är detaljplanelagt för bostäder kommer ändras till
skyddsområde med natur, och blir då en buffert mellan industrin och bostäder. Även bestämmelsen m1
kommer begränsa verksamheterna så att de inte är störande för omgivningen.

Industrier
Inom planområdet är det bara delar av industriområdet som är bebyggt. Det finns idag mekanisk- och
plastindustri. På andra sidan Norra vägen (utanför planområdet) ligger ett sågverk.
Verksamheten på fastigheten Broaryd 1:75 bygger en tillbyggnad på 5000 m2.
Utformningen av byggnaderna är av stor betydelse för bilden av Broaryd då de är belägna vi landsväg
153 där många passerar. Planen kommer inte att styra utformningen av byggnaderna, men prövning sker
utifrån varje bygglovsansökan.
Den kommande detaljplanen ändrar dagens bestämmelse på industriområdet från småindustriändamål
(Jm) till industri, lager, kontor och bilservice. Detta för att göra detaljplanen mer flexibel inför framtiden.
Inom användningsbestämmelserna ingår följande:
INDUSTRI, J : Produktion, lagring och annan hantering av varor
LAGER, U : Lagring av material och varor
BILSERVICE, G : Omfatter service till både bilar och bilister
KONTOR, K : Kontorsverksamhet

10 (25)

Antagandehandlingar - Ljungryens industriområde, Broaryd

Ny tillbyggnad
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Befintlig bebyggelse

Gator och trafik
Planområdet begränsas av länsväg 153 i norr och Norra vägen (väg 523) i väst. Trafikverket har
väghållningen på båda dessa vägar, vilket innebär att de sköter underhållet. Väg 153 har cirka 1900
fordon/dygn och är rekommenderad för farligt gods. Avfarten till Broaryd upplevs som farlig och är i behov
av åtgärder (enligt FÖP:en). Trafikförsörjningen till industriområdet sker idag via Verktygsgatan som är
färdigställt till hälften av vad detaljplanen avser.
Planändringen kommer att medföra att industrigatan kommer leda genom området, detta för att
klara trafikförsörjningen för en expandering av industriområdet på öster sida om planområdet (enligt
FÖP:en). Plangränsen är dragen så den inte hindrar en eventuell breddning av länsväg 153 för ett
vänstersvängkörfält vid avfarten till Broaryd, men detaljplanen löser inte detta.
Industrigatan kommer leda genom den obebyggda industrimarken för att kunna ge möjlighet åt den
befintliga industrin att expandera, men även nya industrier att etablera sig. Gatan kommer att slutta då det
är en höjdskillnad från korsningen Verktygsgatan / Norra vägen till planområdets sydostliga hörn.
Gatan kommer att byggas ut i etapper, där hela gatan inte kommer att byggas förrän det nya
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industriområdet är planlagt. Det nya industriområdet kommer eventuellt att påverka höjdsättningen på
gatan och därför bestäms inga höjder på vägen i detaljplanen. De två obebyggda industritomterna kan nås
från en vändplan som kan byggas på mitt i området.
Planen reglerar in- och utfarter till fastigheterna genom bestämmelsen utfart - max två utfarter á 10 meter
per fastighet får anordnas mot körbar förbindelse. Det för att det ska finnas tydliga in- och utfarter och för
att trafiksituationen ska bli säkrare.

Gång- och cykelväg
Om behov finns för en gång- och cykelväg till industrin finns det möjlighet att leda denna från det södra
bostadsområdet genom naturområdet till industrin.

Kollektivtrafik
Utmed Norra vägen finns en busshållsplats vid Lundavägen. Från hållplatsen (Broaryd, Lundavägen) går
busslinje 247 mellan Broaryd - Burseryd - Skeppshult - Smålandstenar. Det är mellan 7-9 avgångar per
dag, måndag till fredag, men inga avgångar på helgerna.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I dagsläget är industriverksamheterna inom planområdet anslutet till en kommunal brunn och det finns
möjlighet för de obebyggda industrifastigheterna att anslutas, men detta är inte en optimal lösning och de
närmaste åren kommer området anslutas till det kommunala reningsverket i Broaryd.

Dagvatten
Dagvatten är det vatten som förekommer som nederbörd eller grundvatten som tränger upp ur marken.
Det är viktigt att det finns ytor i den bebyggda miljön där vattnet kan infiltreras tillbaka till marken.
Industriområden kan få problem då de har stora ytor hårdbelagd mark, då finns det ingen naturliga
väg för dagvatten att återgå till marken. När dagvattnet kan infiltreras i marken renas det naturligt och
grundvattenbalansen kan bibehållas.
I dag leds dagvatten från industrin genom ledningar och öppna diken för infiltration nordväst om
träindustrin utanför planområdet väster
om Norra vägen. Med den tänkta
exploateringen kommer de hårdbelagda
ytorna att öka och det kommer att krävas
omhändertagande av en större mängd
dagvatten. Terrängen är kuperad och det
gör att det finns ett naturligt flöde inom
planområdet som leder mot Norra vägen.
Markförhållandena i området gör att det
kan bli svårt för lokalt omhändertagande
av dagvatten på industrifastigheterna och
därför kan fastighetsägarna släppa ut en
viss mängd dagvatten i det kommunala
systemet.

Infiltration av dagvatten

Trekammarbrunn

Befintlig vatten, avlopp
och dagvatten

Vatten
Avlopp
Dagvattenledning
Dagvattendike
0
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N

200 meter

El, energi och tele
Elledningarna i Broaryd tillhandahåller E.ON Elnät Sverige AB. Inom planområdet finns jordkablar på 0,4 kv,
10 kV, en luftledning på 0,4 kV, serivskablar och en transformatorstation.
En av jordkablarna går under tillbyggnaden på fastigheten Broaryd 1:75. Denna ledning är anlagd för
att kunna byggas över och detta är reglerat i ett avtal mellan fastighetsägaren och E.ON Elnät. Övriga
jordledningar skyddas av servitut.
Luftledningen ligger inom naturmark och är på så sätt skyddad mot bebyggelse.
Transformatorstationen tillåts i planen genom ett E område som betyder att marken är tillgänglig för
elektriska anläggningar.
Gislaved EnergiRing AB är ansvariga för gatubelysningen och önskar även vara det för den framtida
utbyggnaden av Verktygsgatan. Skanova är ansvariga för telenätet (se skiss nedan).
U-område kring befintliga ledningar bör ej skapas om det inte är avsikten att ytterligare ledningar ska
förläggas i ledningsstråket. I övriga fall säkerställs ledningens existens av ledningsrätt eller servitut.
Är anlagd för att kunna
byggas över

Transformatorstation E område i planen

Skanova
Gislaved
EnergiRing

Befintlig ledningar Gislaved EnergiRing och
Skanova

Befintlig ledningar E. ON
N
N

MILJÖ, Hälsa och säkerhet
0
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200 meter

0
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Brand- och explosionsrisk
Riskobjekt

Länsväg 153 är rekommenderad för transporter av farligt gods. Olyckor som kan ske med transporter
av farligt gods är kollison och urspårning. För att godset sedan ska läcka krävs att tanken skadas och
om det är brandfarligt eller explosivt att det finns en antändningskälla. Enligt statistiken från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) var flödet av farligt gods på väg 153 mellan 100-33 000 ton
i september månad år 2006. Väg 153 har ett minder flöde farligt gods som gör att risken blir minder än
högtrafikerade vägar. (”Riskanalys av farligt gods i Hallands län”, 2011 Länsstyrelsen Hallands län)
Järnvägen som går genom Broaryd är nerlagd, men används vid enstaka tillfällen för godstransporter, men
då ej med farligt gods och medför därför ingen risk för större olyckor.
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Väg 153

Transport av farligt gods





Byggnadsfritt avstånd









Närmaste bostad



Känsligt grundvatten






Bedömning och åtgärder för verksamheter
I denna plan har riktlinjerna i ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” som publicerades 2011 av
Länsstyrelsen i Hallands län använts.
För att minska risken för skador vid en olycka är det först och främst avståndet till riskobjektet som har
betydelse. Inom planområdet får bebyggelsen befinna sig 30 meter från vägområdet vilket är cirka 38
meter från vägen. Förhållanden på platsen är gynnsamma, den närmaste bebyggelsen ligger cirka 10
meter högre än vägen och vallen är gräsbevuxen. Detta betyder att om ett fordon skulle kör av vägen finns
det inga spetsiga föremål som skulle kunna förstöra fordonstanken och om utsläpp av vätska skulle ske
kan den inte rinna mot verksamheterna. Den gräsbevuxna vallen uppmuntrar inte till längre vistelser då den
ligger intill en relativt trafikerad väg och sluttar mot norr och gör att den ligger i skugga.
Riktlinjerna är även baserade på hur personintensiva verksamheterna är. För alla verksamheterna utom
kontor har rekommenderade avstånd (Basavstånd och reducerat avstånd från bilaga A i ”Riskanalys av
farligt gods i Hallands län”) använts. För kontor har reducerat avstånd använts detta ses som en mer
personintensiv verksamhet än de andra och åtgärder behövs för att kunna placera kontor på 30 meters
avstånd från vägen.
Verkasamheterna industri, bilservice och lager tillhör typområde ”industri”. För dessa gäller 30 meters
skyddsavstånd från vägen enligt rekommenderat avstånd. Men då ska vissa krav uppfyllas vilka är:
• Förhindra att vätska rinner in på området
• Minska risken för punktering av tank
• Reducera konsekvenserna vid utsläpp av gas
Av dessa uppfylls redan två på grund av markförhållandena. För att reducera konsekvenserna vid utsläpp
av gas är det lämpligt att luftintag sitter högt och på motsatt sida vägen för farligt gods.
Bilservice måste även uppfylla kraven på avstånd till bostäder som är 100 meter enligt ”Bättre plats för
arbete” från Boverket 1995. Detta görs, förutom till det bostadshus som ägs av kommunen och ligger
inom naturområdet och så länge det finns kvar kan bilservice inte etableras närmare detta är 100 meter.

Antagandehandlingar - Ljungryens industriområde, Broaryd

15 (25)

Om kontor lokaliseras inom 50 meter från farligt godsled krävs att åtgärder vidtas, vilka är:
• Entréer för kontor ska placeras så långt från väg för farligt gods som möjligt
• Luftintag ska placeras högt och på motsatt sida av vägen för farligt gods
• För kontorsbyggnader ska minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot vägen för farligt gods
• Kontorsfasad mot väg för farligt gods ska i normal omfattning vara av obrännbart material och fönster,
ingående komponenter ska vara motsvarande klass E 30.
Planen reglerar att byggnader inte får placeras närmare fastighetsgränsen än 4 meter och detta är för att
uppfylla brandkraven mellan byggnader.

Översvämning, ras och skred
Det finns inge kända risker i området för översvämning, ras eller skred.

Miljökvalitetsnormer
Luft
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad luftkvalitet
mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som genereras av fordonstrafiken. Dagens
fordonstrafik på länsväg 153 är cirka 1900 fordon/dygn och på Norra väg är fordonsmängden cirka 500
fordon/dygn (uppgifter från Trafikverkets trafikflödeskarta). Dagens luftkvalitet beräknat på fordonsmängden
med hjälp nomogram (”Fysisk planering och miljökvalitetsnormer, Länsstyrelsen i Jönköpings län”, 200308-20) ger låga årsmedelvärden av kvävedioxid och partiklar som är under miljökvalitetsnormernas
gränsvärden (cirka 10 µg/m³ för både kvävedioxid och partiklar, på 50 meters avstånd från vägmitt, de
största värdena kommer av bakgrundsvärden, miljökvalitetsnormerna är 40 µg/m³ för båda).
Dagens trafikmängd på väg 153 och Norra vägen ger låga värden på kvävedioxid och partiklar och med
en allmän trafikökning i samhället på 1,5- 2% per år kommer värdena efter 10 år att öka så lite att det inte
påverkar miljökvalitetsnormen för luft (en ungefärlig ökning på 0,1-1,5 µg/m³ på 10 år). På en öppen väg
krävs fordonstrafik på cirka 30 000 fordon gör att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering.

Vatten
Industriområdet är beläget cirka 200 meter från känsligt grundvatten (vattenförekomst ”Norr om S Hestra”).
Statusen på grundvattnet är god, men det finns en risk att den kemiska statusen inte uppnås 2015.
Bedömningen grundas på höga halter av nitrat som troligen beror på gödsling eller avlopp och planen
kommer inte att bidra till detta.

Buller
Dagens omgivningsbuller kommer främst från trafik och verksamheter. Trafikbullret från väg 153 är ungefär
56 dBA på 30 meter från vägen (ekvivalent ljudnivå per dygn) vilket inte överskrider Naturvårdsverkets
riktvärden för utomhusnivåer vid arbetslokaler på 65 dBA. Trafiken på Norra väg bidrar till ljudnivåer på
55 dBA 10 meter från vägen, detta är på gränsen för Naturvårdsverkets riktvärden för utomhusmiljöer för
bostäder som också är 55 dBA (beräkning gjord med bullerberäkningsprogram Enl. Naturvårdsverkets
modell, rev 1996. Buller VÄG version 8.6, Trivector AB). Bullret från industriområdets trafik påverkar
bostäderna på cirka 50 meters avstånd med ekvivalent ljudnivå på cirka 41 dBA och bostäder på 200
meter 32 dBA. Verksamhetsutövaren är ansvarig för buller som uppstår på grund av verksamheten.
Omgivningsbullret begränsas av Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens riktvärden.
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Administrativa frågor
Genomförandetiden är satt till 5 år och räknas från den dag planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ansvarig handläggare för detaljplanen är Emma Engleson i sammarbete med stadsarkitekt Magnus
Runesson, Bygg- och miljöförvaltningen.
I arbetet har dessutom mark - och exploateringschef Malin Sveningsson, miljöfunktionen Marina Thelin,
tekniska kontoret Josipa Kuzele och Mats Kindlund deltagit.
Gislaveds kommun, april 2012
Emma Engleson
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Detaljplan LJUNGRYENS INDUSTRIOMRÅDE
del av fastigheten Broaryd 1:2 m fl
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen hanteras med så kallat enkelt planförfarande och skall efter samråd och utlåtande antas av byggoch miljönämnden. Planen sänds ut på samråd till länsstyrelsen, berörda grannar och andra som anses
ha intresse av planen. De som har fått detaljplanen utskickad kommer ha möjlighet att yttra sig under
november. Beslut om antagande sker i april. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är på fem år och räknas från den dag den vunnit laga kraft. Detta innebär att
fastighetsägare har rätt till byggande enligt detaljplanens bestämmelser i fem år från det datum detaljplanen
vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Gislaveds kommun är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnad och underhåll av
allmänna platser.

Fastighetsrättliga frågor
Allmänt
Ett led i genomförandet av en detaljplan är fastighetsbildningen. Med fastighetsbildning avses bl.a.
marköverföringar, säkerställande av rätt till utfart, bildandet av gemensamma parkeringsanläggningar
m.m. Fastighetsbildningsfrågor upptas till prövning av lantmäterimyndigheten efter ansökan från
fastighetsägaren, ledningsinnehavare eller i vissa fall bygg- och miljönämnden. I det fall fastighetsdelningen
inte överensstämmer med detaljplanen gäller generellt att ansökan om fastighetsbildning skall vara
inlämnad till lantmäterimyndigheten innan ev. bygglov beviljas.

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

Ekonomiska frågor
Marköverföringar
Inga marköverföringar är aktuella för planområdet.

Plankostnad
Plankostnad betalas av kommunen.
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Tekniska anläggningar
Kommunen är skyldig att inom detaljplanelagt området, där kommunen är huvudman, iordningsställa allmänna platser så att de kan användas för avsett ändamål.

VA-ledningar
Gislaveds kommun ansvarar för nödvändig utbyggnad av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar i
samband med projektets genomförande.

Medverkande tjänstemän
Genomförandebeskrivningen har upprättats av planarkitekt Emma Engleson i samråd med kommunens
mark- och exploateringsenhet.
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BEHOVSBEDÖMNING
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Detaljplan för
Ljungryens industriområde i
Broaryd
del av Broaryd 1:2 m fl fastigheter
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Planområde

(Enkelt planförfarande, enligt SFS 1987:19)

Broaryd

Kompletterad, 28 oktober 2011

Norr

Broaryd - aktuellt planområde
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
och enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB). Behovsbedömning görs för att utreda om genomförandet av en
detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål.
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är beläget vid norra in- och utfarten till Broaryd, cirka 0,6 kilometer från centrum. Planområdet
begränsas i norr av länsväg 153 och Norra vägen (väg 523). Förslaget berör fastigheterna Broaryd 1:2,
1:75 och 1:73.
Idag används norra delen av området för småindustri enligt gällande detaljplanen. Södra delen av området
är i dag natur där gällande detaljplan medger bostäder. I ”Fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd”
(FÖP:en) antagen av kommunfullmäktige 2009 är planområdet avsatt för industri och skyddsområde.
Området öster om planområdet är avsatt för möjlig industriexpansion och avfarten till Broaryd (från länsväg
153) ska utredas för att blir en säkrare korsning.
De miljökvalitetsnormer som kan komma att påverkas är vattenförekomster, utomhusluften och
omgivningsbuller. Industriområdet är beläget cirka 200 meter från känsligt grundvatten (vattenförekomst
”Norr om S Hestra”). Statusen på grundvattnet är god, men det finns en risk att den kemiska statusen inte
uppnås 2015. Bedömningen grundas på höga halter av nitrat.
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad
luftkvalitet mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som genereras av fordonstrafiken.
Dagens fordonstrafik på länsväg 153 är cirka 1900 fordon/dygn och på Norra vägen är fordonsmängden
cirka 500 fordon/dygn (uppgifter från Trafikverkets trafikflödeskarta). Dagens luftkvalitet beräknat på
fordonsmängden med hjälp nomogram (”Fysisk planering och miljökvalitetsnormer, Länsstyrelsen
1

i Jönköpings län, 2003-08-20”) ger låga årsmedelvärden av kvävedioxid och partiklar som är under
miljökvalitetsnormernas gränsvärden (cirka 10 µg/m³ för både kvävedioxid och partiklar, på 50 meters
avstånd från vägmitt, de största värdena kommer av bakgrundsvärden, miljökvalitetsnormerna är 40 µg/m³
för båda).
Dagens omgivningsbuller kommer främst från trafik och verksamheter. Trafikbullret från länsväg
153 är ungefär 56 dBA på 30 meter från vägen (ekvivalent ljudnivå per dygn) vilket inte överskrider
Naturvårdsverkets riktvärden för utomhusnivåer vid arbetslokaler på 65 dBA. Trafiken på Norra vägen
bidrar till ljudnivåer på 55 dBA 10 meter från vägen, detta är på gränsen för Naturvårdsverkets riktvärden
för utomhusmiljöer för bostäder som också är 55 dBA (beräkning gjord med bullerberäkningsprogram Enl.
Naturvårdsverkets modell, rev 1996. Buller VÄG version 8.6, Trivector AB). Bullret från industriområdets
trafik påverkar bostäderna på cirka 50 meters avstånd med ekvivalent ljudnivå på cirka 41 dBA och
bostäder på 200 meter 32 dBA. Verksamhetsutövaren är ansvarig för buller som uppstår på grund av
verksamheten.
En fastighet inom planområdet är utpekad i FÖP:en som eventuellt förorenad mark. På platsen har
verksamheten fd Broaryds Mekaniska Verkstad AB funnits. Verkstaden är branchklassad 3, vilket innebär
måttlig risk för föroreningar och verksamheten har troligen inte använt halogenerade lösningsmedel.
Verksamheten är inte inventerad enligt Naturvårdsvårdsverkets ”Metodik för Inventering av Förorenade
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Planområde

”Fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd” (antagen av kommunfullmäktige 2009-03-10)

Områden”, MIFO (men har id 151554). Uppgifterna om den eventuella föroreningen kommer från
Länsstyrelsen.
Där ligger en bostad inom planområdet på 60 meters avstånd från industrin, denna fastighet ägs av
kommunen och har köpts för att industriområdet ska har företräde. Bostaden är utsatt för en viss risk för
störning och olycksrisk från industriverksamheten.
Vatten och avlopp inom industriområdet är idag anslutet till en kommunal trekammarbrun, men området
kommer anslutas till det kommunala systemet nästa år. Dagvattnet från industriområdet leds i öppna diken
och ledningar för infiltration nordväst om planområdet på andra sidan Norra vägen.
Länsväg 153 är rekomenderad för transporter av farligt gods. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) statestik för trafikflödet på vägar transporterades mellan 100-33 000 ton på vägen i
september månad år 2006. Järnvägen som går genom Broaryd är nerlagd, men används vid enstaka
tillfällen för godstransporter, men då ej med farligt gods.
PLANENS STYRANDE EGENSKAPER
Planens syfte är att förverkliga intentionerna i FÖP:en. Den kommande detaljplanen ändrar dagens
bestämmelse på industriområdet från småindustri (Jm) till industri, kontor, bilservice och lager, men med
störningsskyddet att ”verksamheterna inte får vara störande eller farliga för omgivningen”. Den södra delen
av planområdet där det idag är planlagt för bostäder ändras till skyddsområde med natur.

3

Planen möjliggör även att en väg kan byggas genom industriområdet för att kunna leda till det eventuella
industriområdet som är planerad i FÖP:en.
I detaljplanen görs också en del justeringar som skiljer sig från den gällande detaljplanen, till exempel
försvinner naturmark mellan vägområde och kvartersmark. För att minska riskerna vid en eventuell olycka
med farligt gods på länsväg 153 finns ett 30 meter bebyggelsefritt område närmast vägen, eventuellt
tillkommer andra bestämmelser för att minska risken på den bebyggelse som ligger närmast vägen (som
vägledning för risker med farligt gods har ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen”, Länsstyrelsen i
Skåne, 2007 använts).
PLANENS TÄNKBARA EFFEKTER
Den största effekten av detaljplanen blir att skyddsområdet mellan industri och bostäder säkerställs, och
att gatan leder genom industriområdet ifall ett nytt industriområde öster om planområdet blir aktuellt.
Bostäderna som ligger närmast industriområdet och som kan utsättas för störning kommer begränsa
verksamheterna så länge de finns kvar, men så småningom kommer de försvinna och då begränsas
verksamheterna av bostäderna söder om planområdet.
Den höga förekomsten av nitrat i grundvattnet beror troligen på gödsling eller avlopp. Planen kommer inte
att bidra till höjda halter av nitrat. Dagens trafikmängd på länsväg 153 och Norra vägen ger låga värden på
kvävedioxid och partiklar och med en allmän trafikökning i samhället på 1,5- 2% per år kommer värdena
efter 10 år att öka så lite att det inte påverkar miljökvalitetsnormen för luft (en ungefärlig ökning på 0,1-1,5
µg/m³ på 10 år). På en öppen väg krävs fordonstrafik på cirka 30 000 fordon gör att det ska vara aktuellt
att göra en närmare värdering. Omgivningsbullret begränsas av Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens
riktvärden.
När den obebyggda industrimarken bebyggs och trafiken ökar, kommer även behovet öka av att förbättra
korsning mellan länsväg 153 och Norra vägen, förhandlingar med Trafikverket har påbörjat för att lösa
detta, men kommer inte lösas med detaljplanen.
Miljömålen berörs till största del av de aspekter som diskuteras ovan.
SAMMANVÄGD BEDÖMNING MED ETT MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Den sammanvägda bedömningen är att genomförandet av detaljplanen ger en viss, men ej betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen medför att skyddskraven mellan bostäder och industri säkerställs. De risker
som finns som eventuellt förorenad mark, närhet till känsligt grundvatten, närhet till väg för transport av
farligt gods och bostadshus kommer utredas och tas hänsyn till i detaljplanen.
Upprättad av
Emma Engleson
Planarkitekt
26 oktober 2011
Bilaga:
Underlag för behovsbedömning
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Namnsättningsgruppens underlag och förslag till namnsättning av nytt industriområde i
Broaryd, del av Broaryd 1:2 och 1:3
Bakgrund
Namnsättningsgruppen lämnar härmed förslag att det nya industriområdet skall kallas Ljungryens
industriområde. Detta görs med anledning att området under 1700-talets senare del benämndes
just Ljungryen på en så kallad skogelagskarta över Sandseryds skogelag från 1783 (LM akt
E112-40:2). Kartan upprättades av lantmätarna Nils Esping och Nils Lindvall och fastställdes
1785. Den sistnämnde har undertecknat lantmäteriakten.
Det aktuella industriområdet ligger inom ett område som 1783 tillfördes skattekronohemmanet
Lilla Broaryd (i lantmäterihandlingarna benämnt R, se figur 1 och 2). Området (nr 90), kallas i
handlingarna Ljung Ryen och var del av Lilla Broaryds tilldelade skogsmark.
Ljungmarker i ett historiskt perspektiv
Genom hårt betestryck hade stora arealer i sydvästra Götaland, framförallt i Halland, södra
Västergötland och västra Småland, kommit att avskogas. Senast under 1600-talet växte istället
ett ljunghedslandskap fram, vilket kommit att kallas ”det sydvästsvenska ljunghedsområdet”.
Detta område är i stort sett försvunnet idag. Ljunghedarna var främst ett utmarksfenomen, men
förekom ibland även på inägor.
Ljunghedarna fungerade bland annat som betesmark. De betecknades ofta såsom ”dålig”
eller ”onyttig” mark av forna tiders lantmätare, men ljunghedarna hade en stor betydelse för
betesdriften. Ljungmarkerna brändes även kontinuerligt i syfte att förbättra betet för djuren.
Ofta brändes markerna med fem till tio års intervaller och gav god betesmark, särskilt för fåren.
Nyligen bränd mark gav också möjlighet till färskt vinterbete för djuren.
Under 1800-talet når ljunghedlandskapet sin största utbredning. Men då skogens värde ökade
från och med mitten av 1800-talet kom istället stora delar av ljungmarkerna att planteras med
skog, medan andra områden uppodlades. Behovet av ljungmarkerna som markslag försvann
således under 1800-talet. Ljunghedar och ljungmarker förefaller ha varit relativt vanliga även i
nuvarande Gislaveds kommun. Ett flertal exempel förekommer i lantmäteriakter från framförallt
1700- och 1800-tal.
Tolkningsförslag och motivering
Möjligen kan beteckningen Ljungryen komma från bruket att bränna eller röja ljungbeväxt
mark. Ändelsen –ryd betyder röjning eller öppning. Ljungmarker är idag är relativt sällsynt,
åtminstone vad gäller Gislaveds kommun. Idag har även behovet av ljungmarker som betesmark
helt försvunnit. Av dessa orsaker kan det därför vara motiverat att genom namnet Ljungryen
bevara namnet av ett förr vanligt och betydelsefullt bruk och markslag.
Andra namnformer
Enligt lantmäteriets kartsök förekommer inget Ljungryen. Sammanlagt förekommer däremot ett
tjugotal andra namnformer som Ljungryd, Ljungryda, Ljungrydet och Ljungryet. Tre av dessa är
namn på fornlämningar medan åtta är bebyggelsenamn. Ytterligare två andra är fastighetsnamn
och fem är naturnamn. Av fastighetsnamnen ligger Ljungryd i Herrljunga kommun, Västergötland
och Ljungryda ligger i Olofström i Blekinge.
Enligt Ortnamnsregistret finns det nio Ljungryet, Ljungrydet eller motsvarande i Småland. Tre av
dessa finns i Jönköpings län och resterande i Kronobergs län. Flertalet av dessa namn är terräng-,

eller naturnamn. De övriga är bebyggelsenamn.
Figurer

Figur 1. Utdrag ur lantmäteriakten E112-40:2.

Figur 2. Utbredningen för det område som enligt 1783 års karta benämns Ljung Ryen.

I arbetsgruppen för namnsättningar ingår:
Gunnel Johansson, bygg- och miljöförvaltningen
Irene Ljungskog, kommunstyrelseförvaltningen
Rickard Wennerberg, kulturförvaltningen

