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Så här görs en detaljplan 
UPPDRAG En plan initieras av en beställare genom en ansökan om 
planbesked. Det är kommunen som beslutar om planbeskedet och (vid 
positivt planbesked) tas beslut om att påbörja en detaljplan. 

SAMRÅD Efter beslut om planuppdrag ordnas formalia kring planens 
omkostnader och ansvar i ett planavtal. Omfattande planarbete med 
tillhörande utredningar sker inför samråd. Efter beslut hos Bygg- och 
miljönämnden utskott Gislaved, skickas planförslaget ut så berörda och 
intresserade kan lämna synpunkter på förslaget.  

GRANSKNING Efter samrådet sammanställs och besvaras skriftligt 
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras utifrån 
de ändringar som synpunkterna medfört till. Efter beslut skickas en 
uppdaterad version av planförslaget ut för granskning.   

ANTAGANDE Efter granskning sammanställs och besvaras skriftligt 
inkomna synpunkter. Planförslaget bearbetas och ändras i begränsad 
omfattning. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda får meddelande 
om det i samband med att förslaget antas av kommunen. 

ÖVERKLAGANDE Under tre veckor från det att antagandebeslutet har 
publicerats på kommunens digitala anslagstavla (gislaved.se) har de, vars 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga beslutet.  

LAGA KRAFT Planförslaget får laga kraft om ingen överklagat. Om 
planen överprövas får planen laga kraft först då ärendet är avgjort i domstol. 
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1. Handlingar  
I detta kapitel beskrivs de planeringsunderlag som legat till grund för 
detaljplanen.  

Kommunala underlag 

Här listas och beskrivs gällande detaljplaner, planprogram och 
översiktsplaner som berör aktuellt planområde. Här beskrivs även 
tillhörande handlingar till planen.  

Kommunomfattande översiktsplan ÖP16 

Gislaveds kommuns översiktsplan som ger vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden inom kommunen ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Fördjupning av översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult 

Planen är en fördjupning från 2018 och omfattar rubricerade tätorter och 
dess omland.  I en fördjupning finns det preciserade ställningstaganden och 
utpekande av strategisk mark- och vattenanvändning.   

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunens undersökning om detaljplanens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökning enligt 6 kapitlet 6 § MB. 
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Utredningar 

Här listas och beskrivs de utredningar som framställts i och med 
planuppdraget.  

Antikvarisk utredning och bedömning av Östra Kallset 1:70 med 
flera, Villstad socken, Gislaveds kommun 

Jönköpings läns museum har, 2021-12-29,på uppdrag av Naij Betong AB 
utrett och bedömt de kulturhistoriska värdena som berör planområdet. 

Det aktuella området har ett kulturhistoriskt värde knutet till dess 
tidigare industriella epok och platsens långa nyttjande. Värdet uttrycks 
främst i den kvarvarande industribebyggelsen koncentrerad till Nissans östra 
strand, uppförd i tegel i början av 1940-talet samt tegelbyggnaden i norr på 
fastigheten Östra Kallset 1:50. Byggnaderna har ett egenvärde men är också 
betydelsefulla i relation till den mera tidigindustriella bebyggelsen på Nissans 
västra strand, med Bölaryds kvarn- och såg, både vad gäller verksamheternas 
sammanflätade historia och som en fond till den äldre bebyggelsen.  

Dagvattenutredning, Östra Kallset 1:70, Gislaved 

Ramboll Sverige AB har tagit fram en dagvattenutredning (2022) som 
undersöker befintliga och framtida flöden som kommer av detaljplanen, 
konsekvenser av skyfall och höga flöden i Nissan samt hantering av 
föroreningar i dagvattnet. Utredningen ger förslag på lösningar som fungerar 
med kända förutsättningar för planområdet. 

För en god dagvattenhantering (inklusive 100-årsregn) krävs utrymme för 
anläggningar med reningsfunktion och omhändertagande av vattenvolymer 
inom planområdet. 

Höga flöden i Nissan kan orsaka skada på en befintlig byggnad inom 
planområdet. Påverkan på byggnaden är svåra att förhindra utan stora 
ingrepp i ån Nissan vilka i sin tur kan påverka skyddsvärda byggnader på 
andra sidan ån. 

Omfattningen av dagvattenhantering enligt planförslaget innebär inte skäl 
för att upprätta kommunala verksamhetsområde för dagvattenhantering. 
Ansvaret anses fortsatt ligga på fastighetsägaren. 

Miljöinventering, miljöteknisk markundersökning och 
riskbedömning av förorenat området för fastigheten Östra Kallset 
1:70 med flera (2021-10-04) 

Miljöassistans AB har bedömt risker med föroreningar i mark och vatten 
inom planområdet för fastigheten Östra Kallset 1:70 med flera i Skeppshult 
på uppdrag av Naij Betong AB. En bedömning av risker är även gjord för 
närliggande riskobjekt utanför planområdet. 
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Risker för påverkan från föroreningar och spridning av föroreningar 
bedöms vara låga i planområdet. Riskerna bedöms acceptabla för den 
planerade markanvändningen med huvudsakligen industriell verksamhet. 
Dokumentets slutsatser innebär krav på restriktioner för grävning och 
byggnation i anslutning till kända föroreningar. 

Naturvärdesbedömning, detaljplan Östra Kallset, Skeppshult 

Miljöenheten på Gislaveds kommun har gjort en naturvärdesbedömning, 
2020-05-14, för att beskriva kända naturvärden som berörs av planärendet 
och undersöka behov av ytterligare undersökningar av naturvärden. 

 Det södra strandområdet utmed Nissan och ett område med kantzon 
till åkermarken söder om planområdet bedöms som mer värdefulla ur ett 
naturvårdsperspektiv. Ytterligare undersökning bedöms inte vara aktuell. 

Geoteknisk undersökning (inkl. hydrologi och markradon) 

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB har 2021-09-17 tagit 
fram en geoteknisk undersökning för att kontrollera jordens geotekniska 
egenskaper och grundvattenförhållande samt markens radonhalt.  

För god avledning av dagvatten krävs genomtänkt höjdsättning. Marken 
klassas som normalradonmark. Grundläggning av industribyggnader är 
möjligt inom de delar där fastmark förekommer, i nordöstra delen där 
mossmark påträffats bedöms som mindre bra för uppförande av byggnader. 
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Gislaveds kommun - Skeppshult  Flygfoto över planområdet söder ifrån. 

Lokalisering av planområdet i en tätortsöversikt – Skeppshult.  
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2. Sammanfattning av detaljplanen 
Planområdet ligger i den östra delen av Skeppshult i direkt anslutning till 
Nissan och Boarpsvägen. I öster gränsar området till jordbruksmark. I söder 
till blandad jordbruks- och skogsområde. I norr gränsar planområdet till 
Bruksgatan (väg 540/541). Planområdet utgör cirka 6 ha mark. 

Planen innebär att befintlig industritomt (på cirka 3 ha), som delvis 
omfattar en kulturhistorisk miljö kan ändras och utökas med cirka 1 hektar 
(till cirka 4 ha) och att befintlig samfälld väg kommer flyttas inom 
planområdet med en ny anslutning till statlig väg för en mer välordnad och 
säker trafikföring förbi industrifastigheten. Två fastigheter för småhus och 
delar av angränsande skogs- och jordbruksmark kommer tas i anspråk för 
planerad dagvattenhantering och industriändamål. Delar av fastigheterna och 
marken omfattas av strandskydd. Planen innebär diverse skyddsåtgärder och 
begränsningar på grund av föroreningssituation och översvämningsrisk. 

Ansvar för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten kommer fortsatt 
ligga på enskild fastighetsägare. 

Vy av industriområdet, söderifrån, från Boarpsvägen, 2019.  
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3. Planens syfte  
Planens syfte är att möjliggöra utökning av industri och verksamhet i ett 
känsligt område vid Skeppshult bruk. Det känsliga området utgör del av en 
kulturhistorisk värdefull miljö vid Nissan. Planområdet omfattas delvis av 
strandskydd och av ett större markområde med grundvattentillgångar, 
känslig för föroreningar. Det förekommer även jordbruksmark och 
markföroreningar samt delar av området påverkas av översvämningar. 
Bostäder och elproduktionsanläggningar angränsar till planområdet.  

4. Genomförandetid  
Innan genomförandetiden börjar löpa för detaljplanen, får bygglov för 
åtgärder enligt planen inte ges. Före genomförandetidens utgång, det vill säga 
både innan genomförandetiden börjar löpa och under genomförandetiden, 
får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares 
vilja med undantag från andra stycket i 4 kap. 39 § Plan- och bygglagen.  

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen fått 
laga kraft. Angiven tid bedöms som rimlig för att genomföra detaljplanen. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § Plan- och bygglagen.   

5. Ställningstaganden  
Nedan redovisas påverkade riksintressen samt relevanta ställningstaganden 
och beslut av Gislaveds kommun. 

Översiktsplaner 

Planområdet omfattas av övergripande strategisk planering: 

• Gislaveds kommuns översiktsplan, antagen 2016. 

• Tematisk översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, underlag till ÖP 2016. 

• Fördjupning av översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult, 
antagen 2018. 

I strategisk planering redovisas uppskattade samhällsbehov och den 
politiska viljan kring de stora dragen hur kommunens mark- och 
vattenanvändning ska utvecklas. 

I den kommunomfattande översiktsplan (ÖP16) redovisas hela området 
utmed Nissan som ett område med grundvattentillgångar, känsliga för 
föroreningar. Planområdet ligger direkt angränsande till Nissan som är 
utpekat värdefullt vattendrag. Del av planområdet är utpekat som område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Vilket i detta fall innebär möjlighet 
att exploatera strandskyddad mark enligt fördjupningen för Smålandsstenar 
och Skeppshult (2018) till förmån för landsbygdsutveckling i Skeppshult.  
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I fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult 
från 2018, angränsar planområdet till en av Skeppshults fyra utpekade noder 
i strategikartan. Samma karta redovisar hur gröna kopplingar pekar mot 
noden. Noden bedöms utgöra den kulturhistoriskt värdefulla plats som den 
industrihistoriska bebyggelsen ger uttryck för tillsammans med ån Nissan 
och dess naturvärden. I fördjupningens mark- och vattenanvändningskarta är 
den större delen av planområdet utpekad som mark med särskilt 
bevarandevärde, del av strandskyddat område av planområdet pekas ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med möjligt utbyggnadsområde 
för bostäder och verksamheter. De södra delarna pekas ut för utveckling av 
bostäder och offentlig service. 

Berörda ställningstaganden av mer generell karaktär: 

• Gislaveds kommun ska arbeta för att bibehålla en konkurrenskraftig 
industri. 

• Tillgodose förutsättningar för tillväxt av näringslivet. Främst 
markanspråk och där expansion av verksamheter kommer i minsta 
möjliga konflikt med andra intressen såsom en god livsmiljö och 
bostäder. 

• Natur- och kulturmiljön ska utvecklas som en resurs för folkhälsa, 
rekreation och grund för besöksnäringen samt att den tätortsnära 
miljön görs mer tillgänglig. 

• Kulturmiljön ska värnas och vara en del i att människor ska känna sig 
hemma. 

• LIS-området kan kompletteras med bostadsbebyggelse och 
bebyggelse för besöksnäring och service samt att stor hänsyn ska tas 
till den kulturhistoriska miljön vid utveckling av området.  

Utdrag från Mark- och 
vattenanvändningskartan för Fördjupning av 
översiktsplan för Smålandsstenar och 
Skeppshult (2018). 
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Enligt ÖP16 ska kommunen tillskapa annan jordbruksmark när befintlig 
jordbruksmark tas i anspråk. Planen tar i anspråk befintlig jordbruksmark 
utan att tillskapa någon annan jordbruksmark. 

Detaljplanen bedöms till delar inte förenlig med Fördjupning av 
översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult (FÖP), då strategiskt 
utpekad markanvändning (bostäder och offentlig service) inte omfattas av 
detaljplanens föreslagna markanvändning. Föreslagen markanvändning kan till 
viss del försvåra möjligheten att uppnå intentionerna enligt ÖP16 och 
gällande FÖP för aktuellt område.  

Detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. Området angränsar inte 
heller till någon detaljplan eller områdesbestämmelse. 

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av och påverkar inget närliggande riksintresse. 

Mellankommunala intressen 

Nissan utgör ett mellankommunalt intresse för uppströms och nedströms 
liggande kommuner utmed ån. Det mellankommunala intresset omfattar 
främst intresseområdena naturmiljö, rekreation och turism. För nedströms 
kommuner utgör även vattenkvalitén ett intresseområde. 

Planen innebär att allmän yta säkras som allmänt grönområde och som 
bland annat skulle kunna nyttjas för att anlägga en fiskväg, vilket skulle 
förbättra miljökvalitetsnormen för vatten i denna del av ån Nissan.  

Konsekvenser 

Planens konsekvenser som rör Nissan kan läsas i avsnittet om 
dagvattenhantering på sidan 28 och avsnittet om miljökvalitetsnormer för 
vatten på sidan 32. 
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Hushållningsbestämmelser enligt 3 kapitlet miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens grundläggande 
hushållningsbestämmelser för mark och vatten.  

Jordbruksmark 

Kommunen värnar de tätortsnära jordbrukslandskapen så att de fortsatt går 
att bedriva jordbruk. Kommunen verkar för att bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas. Om så sker ska annan jordbruksmark tillskapas. 
(ÖP16) 

Planförslaget innebär att cirka 5 900 kvadratmeter brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk. Aktuell mark brukas aktivt som åker. 
Jordbruksmarken utgör en del av ett sammanhängande åkerlandskap. 
Kvalitén på jordbruksmarken har inte utretts.  

Exploateringen enligt planen kommer inte påverka produktionen av 
kvarvarande jordbruksmark negativt. Kvarvarande åkerlandskap förblir 
sammanhängande och avvattning från kvarvarande jordbruksmark förbättras 
om planens intentioner genomförs. 

Utökningen av kvartersmark för befintlig industri behövs för att 
tillgodose det väsentliga samhällsintresset att bibehålla invånare i Skeppshult. 
Behov kan inte tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk eftersom övrig mark angränsande 
verksamhetsområdet avgränsas av vattendrag, statlig väg och av 
jordbruksmark utmed Nissan (inom strandskyddat området). Att flytta hela 
industriverksamheten till en mer lämplig plats är inte ett realistiskt alternativ 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Befintlig jordbruksmark inom och 
angränsande planområdet. 
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Åkerdelen som planen omfattar utgör en del av en större 
sammanhängande åker som breder ut sig österut. Pågående drift sker genom 
arrendeavtal och enskilt ägande. Planen innebär inte att kvarvarande 
jordbruksmark fragmenteras eller blir för liten för att brukas rationellt. Att 
ta i anspråk del av åkern för expansion av befintlig industri bedöms inte 
innebära någon nämnvärd påverkan på fortsatt jordbruksdrift utanför 
planområdet.  

Konsekvenser 

Konsekvensen av planens genomförande gällande exploatering av 
brukningsvärd jordbruksmark är att markyta för matproduktion minskar och 
den inhemska matproduktionen blir mindre i omfattning. Kommunen 
bedömer konsekvensen som liten och att det väsentliga samhällsintresset 
väger tyngre än att bevara befintlig del av åkern. 

Ekologiskt särskilt känsliga 
områden 

Enligt Miljöbalken ska mark- och 
vattenområden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt, så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. I 
Naturvärdesbedömningen (2020) 
bedöms områdena 4 och 6 som mer 
värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv. 
Område 4 omfattas inte av planområdet. 
Planen säkrar att naturområde 6 fortsatt 
används som naturmark. Området utmed 
Nissan utgör en cirka tre meter smal 
remsa. Med planen säkras en minst tio 
meter bred naturremsa utmed ån som 
allmän plats naturområde. 

Konsekvenser 

Med planens genomförande skyddas och stärks den biologiska 
spridningskorridoren utmed ån Nissan.  

Kartering av naturområden i Naturvärdesbedömningen från 
2020. 
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Strandskydd 

Planområdets västra gräns ligger i Nissans strandkant. För 
vattenförekomsten gäller strandskydd 100 meter från strandkanten, både 
utöver vattnet och in över land. Delar av planområdet omfattas av 
strandskydd. Merparten av strandskyddat område inom planområdet 
används av pågående industriverksamhet och är hårdgjord (grusad, asfalterad 
eller bebyggd). 

Ortofoto 2021. Skrafferat område utgör strandskyddat område. Grönmarkerade områden är 
strandskyddade grönområden inom planområdet. Rödmarkerade områden utgör 
tomtplatsavgränsningen i strandskyddsdispensen från 2019. Blåmarkerat område inom 
planområdet utgör område i gällande översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Övriga linjer visar på plangränser.  

Två remsor av grönska utmed ån finns inom planen och som har 
strandskydd. Grönremsorna utmed ån bevaras med planbestämmelse allmän 
platsmark naturområde. Det finns tre till strandskyddade grönområden inom 
planen. Två i norra delen (cirka 3 000 kvadratmeter respektive 150 
kvadratmeter stora områden) som planeras för kvartersmark för 
verksamhet och betongindustri. Det tredje strandskyddade grönområdet 
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inom planen finns i söder. Cirka 2 000 kvadratmeter av området planeras för 
kvartersmark för verksamhet och betongindustri samt för befintlig 
transformatorstation. Resterande del av grönområdet bevaras med 
planbestämmelse allmän platsmark naturområde. Transformatorstationen 
och mindre del av planerad gata som omfattas av strandskyddet avses 
hanteras med strandskyddsdispens. Marken för funktionerna bedöms sakna 
betydelse för skyddets delsyfte att bevara livsvillkor för djur- och växtliv. 
Vägen bedöms ha en indirekt funktion att trygga allmänhetens tillgång till 
stranden då vägen fortsätter söder ut parallellt med ån. Vägens funktion blir 
kvar genom att planen säkrar en flytt av Boarpsvägens sträckning öster om 
nuvarande vägdragning.  

Strandskyddet upphävs med planen i de delar som utgör kvartersmark 
för betongindustri och verksamheter. För att upphäva strandskyddet för 
aktuella områden måste särskilda skäl tillämpas. Nedan anges vilket särskilt 
skäl som åberopas för respektive markområde inom strandskyddat område. 

I den norra delen av planområdet som 
strandskyddet avses upphävas för, finns 
bostad med verkstad, byggnadsverk för 
verksamheten, bilväg, bilparkering och 
verksamhetsyta samt ett skogsområde. 
Den norra delen omfattas av utpekat 
område för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) enligt gällande 
översiktsplan. I enlighet med 
Miljöbalkens 7 kap. 18 e § är området 
lämpligt för utveckling av landsbygden 
då mark, säker från hälso- och 
säkerhetsrisker, möjliggörs för utökning 
av lokal verksamhet. 
Expansionsmöjligheten som planen 
medger innebär flera arbetstillfällen i 
Skeppshult, en landsbygdsort med 
bostäder och grundskola. Planerad 
utökning av befintlig verksamhet 
bedöms göra minst påverkan på de 
värden som finns runt 
verksamhetsområdet idag. En expansion 

bedöms ha minst påverkan inom strandskyddat område eftersom 
angränsande mark utgör statlig väg, brukningsbar jordbruksmark, ställverk, 
bostäder och ån Nissan. Planen säkrar även en allmän passage genom allmän 
platsmark med enskilt huvudmannaskap. Stor del av LIS-området omfattar 
även av en beslutad strandskyddsdispens från 2019. 

Svart streckat område utgör den 
kvartersmark i planen som strandskyddet 
avses upphävas för.  
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 På marken i söder förekommer ett 
aktivt upplag för pågående 
betongindustri. För aktuell del anses 
marken vara ianspråktaget på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften (Miljöbalken 7 
kap. 18 c § punkt 1).  

Del av marken i söder utgör ett 
mindre grönområde. För aktuell del 
anses marken behövas för att utvidga en 
pågående verksamhet. Aktuellt 
grönområde innehåller inte några höga 
naturvärden och åtgärdens påverkan på 
växt- och djurlivet bedöms som liten. 
Den här expansionsytan för upplag går 

inte att anordna på övriga delar av verksamhetsområdet då de redan är 
bebyggda och används i industriellt ändamål sedan många decennier och ny 
planerad industrimark behövs för nya verksamhetslokaler. 

Ovan nämnda delar som strandskyddet avses upphävas för, har en 
beslutad dispens för tomtplats för pågående industriverksamhet 
(strandskyddsdispens från 2019). Ytor utanför tomtplatsavgränsningen utgör 
grönområden som enligt planen fortsatt ska vara grönområden.  

Konsekvenser 

Planens genomförande medför till att strandskyddad mark övergår till 
enskild markanvändning som inte är förenlig med strandskyddets syften. 
Planens genomförande innebär även att mark utmed ån Nissan återgår som 
naturområde från att ha använts för dispensgiven verksamhet. Därmed 
möjliggör planen för större markytor närmare strandkanten som kan ge 
större kvalitativa värden utifrån strandskyddets syften. 

Utmed vattnet finns en befintlig byggnad som kommer bli planstridig. 
Med stöd av PBL 9 kap. 30 §, rätt till pågående markanvändning, planläggs en 
befintlig verksamhetsbyggnad utmed vattnet som allmänt naturområde. Så 
länge byggnaden används för pågående markanvändning får byggnaden stå 
kvar och marken blir först tillgänglig när byggnad tas bort.  

Svart streckat område utgör den 
kvartersmark i planen som strandskyddet 
avses upphävas för.  
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6. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
I denna del av planbeskrivningen beskrivs de fysiska förutsättningarna 
vid och inom planområdet, liksom de regler och juridiska 
förutsättningar som har stor påverkan på detaljplanen. Även 
förändringarna som möjliggörs av planen och anledningarna till 
förändringarna samt konsekvenserna av ändringarna beskrivs. 
Beskrivningarna delas in ämnesvis. 

Natur 

Planområdet angränsar till Nissan och dess omgivningar vilket är utpekat 
som värdefull naturmiljö i och med naturområdets särskilda vikt för att 
bevara biologisk mångfald.  

Planen angränsar i öst och syd till värdefullt odlingslandskap och i väst till 
en strategisk nod för sammankoppling av grönstruktur.  Planområdet är del 
av Nissandalen och utgör därmed mark med särskilt bevarandevärde, främst 
åsyftat till de naturvärden som finns utmed ån och i synnerhet nivåskillnaden 
i Nissan där det även förekommer kulturhistoriska värden.  

Ortofoto med planområdesgräns. 
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Terrängen är stigande från sydväst upp mot nord, nordost. Den högst 
förekommande marknivån inom planområdet är ungefär +143 meter över 
nollplanet medan den lägst förekommande marknivån är ungefär +138 meter 
över nollplanet, alltså cirka fem meters höjdskillnad. 

Själva planområdet utgör till större del industrimark med grusade och 
asfalterade kör- och upplagsytor. Planen utgör i övrigt av ett skogsparti i 
norra och södra delen och i öster av åkermark samt en naturremsa utmed 
ån Nissan. Planens närområde är ett uppbrutet skogs- och 
jordbrukslandskap med insprängda bebyggelsesamlingar. Bebyggelsen är mer 
sammanhängande norr och väster om planområdet.  

Artportalen redovisar inga inrapporteringar i området vad gäller 
hotade/känsliga arter (Artportalen.se, 2021-04-29). Kommunen anser inte 
att planområdet utgör habitat för hotade/känsliga arter. 

Enligt framtagen naturbedömning (Gislaveds kommun, 2020) fanns inga 
skyddsvärda biotoper eller träd inom planområdet (sedan tidigare utpekade 
skyddsvärda träd var borttagna). Bedömningen visar på värdefullt område ur 
ett naturvårdsperspektiv. Området utgör en trädridå av yngre och äldre 
lövträd längsmed vattendraget, en naturtyp som gynnar många arter, och 
utgör skyddszon mellan industrimark och ån Nissan samt är en viktig 
spridningskorridor.  

   
Längs med Nissan finns yngre och äldre lövträd, framförallt klibbalar. 

Förändringar 

Med planen säkras ett cirka 10-30 meter brett område utmed Nissan som 
allmän platsmark naturområde med undantag för befintlig 
verksamhetsbyggnad strax öster, nordost om vattenkraftverket.  

Allmän platsmark avgränsas i de allra smalaste passagen förbi kraftverk 
och befintlig verksamhetsbyggnad. Delar av utrymmet bedöms kunna 
inrymma vandringstrappa för fisk när sådan initieras. Sådan åtgärd måste 
föregås av en detaljprojektering och eventuell marksanering för att säkra 
dess genomförbarhet och utformning.  
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Konsekvens 

Marken som planläggs som allmän platsmark naturområde måste återställas 
till vegetationsytor. Vissa delar utgör bebyggelse så som bostadshus, 
verksamhetsbyggnader och asfaltsytor. De delar som måste inrymma 
dagvattenhantering måste göras om och anläggas som naturmark med 
lämplig dagvattenanläggning. Det innebär att verksamhetsbyggnaden utmed 
ån fortsatt kan användas för pågående verksamhet, vilket fortsatt kommer 
begränsa framkomligheten utmed ån för allmänheten. Då byggnaden rivs ska 
marken återställas så den kan användas som allmänt naturområde. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU jorddjupskarta är djupet till berg mellan 5 till 10 meter inom 
området. Sonderingar (BGK AB, 2021) bekräftar till viss del detta då resultat 
visat stopp mellan 7,5 meters och 12,7 meters djup under markytan. 

En geoteknisk undersökning (BGK AB, 2021) har tagits fram i samband 
med planuppdraget. Från markytan räknat, består jorden av hårdgjorda ytor 
på fyllning av grus som underlagras av sand. På djup större än 3,5 upp till 5,0 
meter övergår jorden till silt, ställvis med tunna lerskikt.   

Nordöstra delen av planområdet skiljer sig från övriga delar. Delområdet 
utgörs av en torvmosse. Uppmätta djup av mossen är 6,5 meter respektive 
4,5 meter under markytan. Även vid en provpunkt söder om bostadshuset 
vid korsningen Bruksvägen/Boarpsvägen finns ett humusskikt med en meters 
mäktighet, därefter består jorden därunder av silt och lera varvig ned till 
provtagningsdjupet 3,2 meter under markytan. 

Jorden inom området består huvudsakligen av friktionsjord. Området har 
en relativt liten lutning ner mot väster, i genomsnitt cirka 3 %. Mot bakgrund 
till detta är området stabilt vid nuvarande förhållanden. Planerad byggnation 
av industribyggnader och vägar bedöms inte påverkar stabiliteten inom 
området. Mot bakgrund av relativt flack terräng och omkringliggande 
terrängs beskaffenhet bedöms det inte finnas något som kan ge upphov till 
slamströmmar inom området. 

Grundläggning av industribyggnader med utbredda grundplattor på mark 
och måttliga laster är möjligt inom de delar där fastmark förekommer. För 
tunga byggnader med betongstomme till exempel kan eventuellt 
grundläggning på pålar bli aktuellt. I samband med projektering av nya 
byggnader rekommenderas det att mer detaljerade undersökningar utförs 
för att ta fram erforderliga parametrar till dimensionering av 
grundkonstruktioner. 

Inom området med mossmark är grundläggning av byggnader och 
anläggning av väg på mark inte möjlig utan förstärkningsåtgärder. Detta 
område lämpar sig mindre bra för uppförande av byggnader.  
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För grundläggning av byggnader på mark krävs att all mullhaltig jord och 
eventuella ytliga lösa jordlager flyttas. Tjälskyddad grundläggning 
rekommenderas. Vid markarbeten som ger upphov till vibrationer bör en 
riskanalys upprättas.  

Pejlingen av grundvattennivån är gjord under period med 
grundvattennivåer nära de normala för små magasin enligt SGU. 
Grundvattnet står relativt djupt under markytan inom planområdet. 
Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara mot sydväst. 

Jordschakt under vatten får inte göras, eventuellt grundvatten ska vara 
avsänkt under schaktbottnar.  

För arbetsplatser är gränsvärdet för radonhalt i byggnad 0,36·106 Bqh/m3 
och år, vilket motsvarar ungefär 200 Bq/m³ vid en årsarbetstid på 1800 
timmar. Med utförda radonmätningar klassas marken som 
normalradonmark. I samband med projektering av nya byggnader 
rekommenderas att mätning utförs i läge för nya byggnader. Lämpliga 
radonhalter hanteras i lovprövningen och i tekniskt samråd.  

Förändringar 

Hänsyn har tagits till markens bärighet vid placering av kvartersmark och 
tillhörande byggrätt. Del av mossmark i nordöstra delen av planområdet 
kommer vara möjlig att bebygga. 

Konsekvenser 

Mossmarkens fördröjningskapacitet för dagvatten kommer påverkas negativt. 
Läs om dagvattenlösning i avsnittet om dagvatten på sidan 28. 

Fornlämningar, kulturminnen och särskild värdefull 
kulturhistorisk miljö 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen. Enligt 2 
kap 10 § i Kulturmiljölagen finns skyldighet för arbetsföretagaren att 
omedelbart avbryta arbetet och anmäla till Länsstyrelsen om fornlämning 
skulle påträffas under arbetet.  

I Länsstyrelsen register ska det finnas en frikyrka inom planområdet, 
missionshuset i Kalsetström byggt 1903. Missionshuset brann ned 1919 och 
byggdes aldrig upp igen (equmeniakyrkan.se, 2021-04-29).  

En utpekad kulturhistorisk värdefull miljö finns på västra sidan av ån 
Nissan, Bölaryds kvarn- och såg. Inom planområdet finns en annan utpekad 
kulturhistorisk värdefull miljö, Skeppshults bruk. Enligt Antikvarisk utredning 
och bedömning för Östra Kallset 1:70 m.fl., Jönköpings läns museum 2021, 
är delar av planområdet kulturhistoriska värde knutet till tidigare industriella 
epok och platsens långa nyttjande. Värdet uttrycks främst i den kvarvarande 
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industribebyggelsen koncentrerad till Nissans östra strand, uppförd i tegel i 
början av 1940-talet samt tegelbyggnaden i norr med sin gavel mot 
Bruksvägen. Byggnaderna har ett eget värde men är också betydelsefulla i 
relation till den mera tidigindustriella bebyggelsen på Nissans västra strand, 
med Bölaryds kvarn- och såg, både vad gäller verksamheternas 
sammanflätade historia och som en fond till den äldre bebyggelsen. 40-
talsbyggnaderna utgör fonder som sammanstämmer med byggnaderna på 
västra stranden med avseende på bygghöjder och volym.  

Den mindre tegelbyggnaden utmed Bruksvägen och de två långsträckta 
tegelbyggnaderna närmast ån Nissan har ett högt allmänt värde från 
kulturhistorisk synpunkt. Vilket innebär att eventuella ändringar ska utföras 
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 
byggnadens kulturhistoriska värden (8 kap. 17§ PBL).  

Tegelbyggnad i norr är den äldsta tegelbyggnaden inom verksamhetsområdet och har en mera 
traditionell utformning med sadeltak, slagna valvbågar över fönstren samt en murad dekorativ fris 
mot taket. Källa: Jönköpings Länsmuseum. 

Bildmontage - Vy från Nissans västra strand. Tegelbyggnaderna från tidigt 1940-tal är mera 
modernistiskt utformade med flacka tak och fönster i band eller grupperade parvis. På den vänstra 
byggnadskroppen i bilden, har de platta takfallen gjorts om i senare tid.  
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Värdebärande karaktärsdrag är: 

• De delar av fasaderna som utgörs av tegel samt i förekommande fall, 
murade friser. 

• Muröppningarnas utformning med avbärning av betongbjälkar på den 
södra byggnadskroppen längs ån och de flackt slagna valven på den 
äldre tegelbyggnaden i norr. 

• Tegelfasadernas nuvarande fönsterplacering (inklusive de igenmurade 
fönsteröppningarna). 

• Bevarade ursprungliga fönsterbågar av järn. 

• Portarnas placering i tegelfasaderna. 

• De flacka taken på byggnaderna längs ån och sadeltaket på byggnaden 
vid vägen. 

Förändringar 

Kulturmiljön ska värnas och vara en del i att människor ska känna igen sig 
och känna tillhörighet till sin ort. Natur- och kulturmiljön ska utvecklas som 
en resurs för folkhälsa, rekreation och grund för besöksnäring. Utvecklingen 
i utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge bygger på att 
den kulturhistoriska miljön tas till vara. Att bevara aktuella byggnader är 
nödvändig för att rekreation och besöksnäring ska ha en resurs att utvecklas 
utifrån.  

De tre byggnaderna som bär upp det utpekade kulturhistoriska värdefulla 
miljön Skeppshults bruk och stödjer angränsande kulturhistorisk värdefull 
kvarn- och sågmiljö, bevaras delvis för framtida generationer. Byggnaderna är 
placerade omsorgsfullt för sin tid men byggnaden i söder ligger på för låg 
marknivå utifrån ett översvämningsperspektiv. Läs mer i avsnittet om 
översvämningar på sidan 34. Två av de tre byggnaderna säkras genom att de 
omfattas av markanvändning för betongindustri och verksamheter. Med stöd 
av PBL 9 kap 30 §, rätt till pågående markanvändning, planläggs den södra 
byggnaden som allmän plats naturområde. Så länge byggnaden används för 
pågående markanvändning får verksamheten användas. Med syftet att bevara 
ett stycke industrihistoria för framtida generationer får ovannämnda 
byggnader varsamhetsbestämmelser i detaljplanen: 

• (för den äldre byggnaden i norr) 

k1 – Byggnadens kulturhistoriska karaktärsdrag får inte förvanskas. 
Tak, fasaddelar av tegel, fönsterplacering (inkl. igenmurade 
fönsteröppningar), placering av portar, murade friser, fönsterbågar av 
järn och de flackt slagna valven ska bibehållas till sin utformning.  
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• (för den norra byggnaden utmed ån) 

k2 – Byggnadens kulturhistoriska karaktärsdrag får inte förvanskas. 
Tak, fasaddelar av tegel, fönsterplacering (inkl. igenmurade 
fönsteröppningar), placering av portar, murade friser och 
fönsterbågar av järn ska bibehållas till sin utformning.  

• (för den södra byggnaden utmed ån) 

varsam1 – Byggnadens kulturhistoriska karaktärsdrag får inte 
förvanskas. Tak, fasaddelar av tegel, fönsterplacering (inkl. 
igenmurade fönsteröppningar), placering av portar, murade friser, 
fönsterbågar av järn och muröppningar med avbärning av 
betongbjälkar ska bibehållas till sin utformning. 

Bebyggelse 

I ån finns ett aktivt vattenkraftverk med tillhörande byggnad invid åns västra 
strand. Kraftverket utgör byggdelar från 1920 -1935. Dikt an kraftverkets 
byggnad ligger Bölaryds kvarn och såg som förvaltas och ägs av en förening. 
Omkring kvarn- och sågbyggnaderna finns en handfull friliggande en- och 
tvåbostadshus, däribland den gamla vita disponentvillan.  

Planområdet utgör i huvudsak ett verksamhetsområde för 
tillverkningsindustri (med diverse stora och mindre byggnader med olika 
byggnadsår). De två byggnaderna närmast ån är industribyggnader från 1940-
talet. 1978-1979 byggdes en ny produktionsanläggning som senare 
fördubblades i storlek 1987. Öster om Boarpsvägen finns ytterligare en 
produktionshall som uppfördes 2016. Utmed Boarpsvägen finns två 
transformatorstationer. I den norra delen av planområdet, utmed 
Bruksvägen finns det ett par friliggande hus och den äldsta kvarvarande 
industribyggnaden inom planområdet, en mindre tegelbyggnad som fanns 
med på flygbilder från 1936. Kors och tvärs över det södra delområdet av 
planen förekommer luftledningar.  

 
Flygfoto från sydost över planområdet och dess omland. 
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Bildkollage över närliggande bostäder och ställverk. 

Öster och söder om planområdet utmed Boarpsvägen finns ett ställverk 
och fåtal friliggande en- och tvåbostadshus. Det finns även flertalet liknande 
en- och tvåbostadshus och en föreningslokal norr om planområdet, på andra 
sidan Bruksvägen.  

Förändringar 

Med planen tillåts byggnation av verksamheter (Z) och betongindustri (J1) 
samt transformatorstation (E1). Planen möjliggör för en frikostig byggrätt 
även om byggnader inte tillåts upprättas överallt inom kvartersmarken. 
Byggavstånd till allmän väg är tio meter. Anledningen till det är för att inge 
ett mindre påtagligt intryck av nya större byggvolymer, möjliggöra för 
trafiksäker miljö men även ge plats för verksamhetsyta och yta för öppen 
dagvattenavrinning samt säkerställa ett hänsynavstånd gällande hälso- och 
säkerhetsrisker. 

Kvartersmarken som ligger i höjd med och söder om ställverket får inte 
uppföras med byggnad. Marken är låglänt, nära ån och nära bostadshus. Den 
stora byggrätten i norr är uppdelad i två delar. En på vardera sida befintlig 
dragning av Boarpsvägen. Byggrätterna delas upp av en cirka fem meter bred 
remsa mark som inte får uppföras med byggnad. Anledningen är att marken 
utgör ett ledningsstråk som inrymmer underjordiska ledningar. En fem 
meter bred markremsa på kvartersmarken utmed planerad allmän platsmark, 
naturområde får inte heller uppföras med byggnad. Regleringen tar därmed 
hänsyn till angränsande allmännyttig natur och minskar risken att allmän plats 
upplevs privatiserad. Där det får tillkomma byggnation finns vissa 
begränsningar. Med egenskapsbestämmelse regleras nockhöjd för att säkra 
en god helhetsverkan med rådande landskapsbild och för att ny byggnad inte 
visuellt ska dominera den kulturhistoriska miljön utmed ån. För samma 
anledning begränsas även byggnadsytans omfattning i planens delar närmast 
ån. Höjdbestämmelserna möjliggör för nya byggnader med nockhöjd på cirka 
7 respektive cirka 14 meter över marken och cirka 14 meter över marken 
som högsta totalhöjd för ny anläggning. 
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Två av de tre befintliga verksamhetsbyggnaderna utmed ån och Bruksgatan 
inryms i planerad byggrätt. Marken med den tredje byggnaden i söder utmed 
ån, bedöms inte lämplig att upprätta byggnad på utan att höja marknivån. 
Även om byggnaden inte har någon byggrätt, kan byggnaden stå kvar och 
användas för pågående verksamhet med stöd av 9 kap. 30 § i Plan- och 
bygglagen. 

De två friliggande husen utmed Bruksgatan säkras inte med någon 
byggrätt. Avsikten är att dessa byggnader med tillhörande 
komplementbyggnader rivs för att få en ändamålsenlig industritomt på 
lämpligt avstånd till känslig markanvändning (bostäder) och utrymme för 
planerad dagvattenhantering. För de olägenheter som uppkommer i och med 
planens genomförande bedöms bostadsbebyggelsen inom planområdet inte 
vara lämpliga för bostadsändamål. 

Konsekvenser 

Planens genomförande innebär en lämplig utökning av befintlig 
industriverksamhet i ett känsligt område vid Skeppshult bruk.  

Gator och trafik 

Planområdet angränsar till statlig väg, Bruksgatan (väg 540 och väg 541) i 
norr. Samfälld väg, Boarpsvägen, skär igenom planområdet i nord/sydlig 
riktning med en anslutning till Bruksgatan. Boarpsvägen är matargata för de 
funktioner som planen omfattar liksom för ett flertal fastigheter söder om 
planområdet. Både skyddade och oskyddade trafikanter förekommer på väg 
och gata. Beräknad mängd motorfordonstrafik på statlig väg är 729 ÅDT 
varav 10 % är tung trafik (2016, NVDB.se). Tillåten hastighet är 40 km/h. 

Trafikinfrastruktur 

Det finns inte någon gång- och cykelväg inom eller i närområdet till 
planområdet. Det finns en vilja i kommunen att möjliggöra ny 
cykelvägsförbindelse utmed Storgatan och Bruksvägen från västra Skeppshult 
till naturområdet invid Nissan (nordväst om planområdet). Det finns även en 
generell vilja att öka möjligheten för cykelturism. Planen påverkar inte 
möjligheterna negativt med en framtida gång- och cykelväg. 

Närmaste busshållplats finns utmed väg 26 drygt 500 meter från 
planområdet. 

Enligt 8 kap 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för parkering 
av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. 
Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att inrätta parkeringsplatser 
till den verksamhet som finns på fastigheten. Enligt Plan- och bygglagen ska 
lämpligt parkeringsutrymme för cykel finnas då även dessa räknas som 
fordon. 
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Förändringar 

Planen innebär att del av Boarpsvägen flyttas österut och ges en ny 
anslutningspunkt till Bruksgatan. Ny korsning mellan Boarpsvägen och 
Bruksgatan bedöms mer trafiksäker då nuvarande korsning flyttas från en 
kurva till en raksträcka med större avstånd till andra korsningspunkter 
mellan Bruksgatan och andra gator och vägar. 

Planen säkrar mark för omlokalisering av Boarpsvägen med 
bestämmelsen: GATA1 – Lokaltrafik med enskilt huvudmannaskap. 

Varumottagning, utfarter 

Enligt 8 kap 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för lastning och 
lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten 
av denna.  

Industriområdet angörs via Boarpsvägen som är en in- och utfartsväg för 
boende söder om planområdet. Till Bruksgatan finns även utfarter från 
fastigheterna Östra Kallset 1:50 och 1:51. Norra delen av Boarpsvägen är 
dragen genom befintligt verksamhetsområde, vilket innebär att interna 
transporter (trucktrafik till exempel) sker över Boarpsvägen.  

Angöring till befintlig vattenkraftsanläggning sker främst från västra sidan 
av Nissan.  

Förändringar 

Ny in- och utfart från industriverksamheten anläggs utefter omlagd 
Boarpsväg. Planen möjliggör även för en angöring till verksamheten direkt 
från Bruksgatan. De två utfarterna från fastigheterna Östra Kallset 1:50 och 
1:51 upphör i samband med rivning och omläggning av utfart enligt 
planförslaget. Tillstånd för nya anslutningar till Bruksgatan ges av 
Trafikverket.  

Genomförandet av omläggning av väg och ny korsningspunkt och utfart 
redovisas i genomförandekapitlet på sidorna 39-50. 

Konsekvenser 

Med planens genomförande blir situationen mer trafiksäker avseende 
trafikföring inom planområdet. 

Teknisk försörjning 

E.ON har ett ställverk vars fastighet delvis ingår i planområdet. Inom planen 
finns även två transformatorstationer utmed Boarpsvägen. Direkt 
angränsande planområdet i väster finns en pågående vattenkraftsanläggning.  
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Ledningar 

Det finns underjordiska ledningar som finns dragna utefter Boarpsvägen. 

Det finns luftledningar i södra delen av planområdet. 

Förändringar 

De underjordiska ledningarna planeras ligga kvar och nya 
dagvattenledningar avses anläggas för att leda om dagvatten norr ifrån. 
Detaljplanen möjliggör detta genom att tillgängliggöra marken för 
allmännyttiga underjordiska ledningar (u1 och u2). 

Luftledningar inom planområdet avses fortsätta stå kvar. Detaljplanen 
möjliggör detta genom att tillgängliggöra marken för allmännyttiga 
luftledningar (l) och inte tillåta att byggnad får upprättas på marken under 
och direkt angränsande luftledningarna. 

Konsekvenser 

Marknivån under luftledningarna kan behöva höjas för att marken ska kunna 
användas enligt detaljplan. 

Vatten och avlopp 

Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp (VA). Det är respektive fastighetsägares ansvar att tillgodose behovet 
av dricksvatten och hantering av avloppsvatten.  

Industriverksamheten har en enskild dricksvattenbrunn. Det finns en 
avloppsanläggning som färdigställdes 2020, vilket omfattar en slamavskiljare 
strax söder om befintlig industribyggnad och en infiltrationsbädd intill 
luftledningen i höjd med redan befintlig infiltration för de två närliggande 
bostadshusen söder om ställverket. 

Förändringar 

Befintliga VA-anläggningar omfattas av kvartersmark eller allmän plats 
naturområde. Vid maximal utbyggnad enligt detaljplan kan det behövas fler 
VA-faciliteter. Utifrån kända förutsättningar bör det förekomma 
förutsättningar för att fortsatt ordna enskilda anläggningar. För en säker 
bedömning krävs ansökan för specifik avloppsanläggning hos kommunens 
miljöenhet.  

Dagvatten 

Enligt kommunens översiktsplanering (ÖP16 och fördjupning av 
översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult) ska grönstruktur utgöra 
stomme vid ny- och ombyggnad av dagvattenhantering. Föroreningar i 
dagvattnet ska avskiljas innan den når recipienten om möjligt redan vid 
föroreningskällan. Ytor ska planeras in som möjliggör dagvattenhantering vid 
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utveckling av bebyggelsen. Fördröjning och rening av dagvatten ska ske 
utanför vattenskyddsområde och översvämningszon. 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ska verksamhetsområde 
för dagvatten inrättas om dagvattnet behöver avledas med hänsyn till 
människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang inom en befintlig eller 
blivande samlad bebyggelse. Planområdet utgör en samlad bebyggelse. 
Området nyttjas till större delen för industriändamål. Hela området utgör 
mark som enligt strategisk planering har särskilt bevarandevärde, hela 
planområdet utgör även ett område med grundvattentillgångar, känslig för 
föroreningar. Denna del av Nissan är sammankopplad med 
grundvattenförekomsten Skeppshult-Långaryd. Del av planområdet utgör del 
av ett markavvattningsföretag för uppströms skog och åkermark. Delar av 
planområdet översvämmas av Nissan vid ett 100-års flöde, enligt 
verksamhetsutövare har låglänta delar av verksamheten översvämmats 
under två tillfällen under tidsperiod 2015-2021.  

Av förarbetena till LAV framgår det att kommunens utbyggnadsskyldighet 
bör gälla om det i ett område med samlad bebyggelse finns ett faktiskt behov 
av en samlad lösning av dag- och dränvattenfrågor, det vill säga när 
avvattningen av bebyggelseområdet med hänsyn till VA-lagstiftningens 
skyddsintressen behöver lösas i ett större sammanhang.  

Utöver de enskilda intressena som nämnts ovan i avsnittet förekommer 
det avrinning av dagvatten norrifrån som korsar planområdet. Flyttad del av 
Boarpsvägen kommer också behöva avvattnas från dagvatten. Dessa flöden 
behöver kunna passera planområdet även fortsättningsvis. 

Förändringar 

En dagvattenutredning är framtagen mars 2022 av Ramboll Sverige AB. I den 
har inga särskilda skäl identifierats för att upprätta verksamhetsområde för 
dagvattenhantering med kommunalt ansvar. Kommunen delar utredningens 
bedömning. I samma utredning bedöms detaljplanen kunna möjliggöra för 
omledning av uppströms dagvatten med flöden beräknade vid ett 2-, 10- och 
20-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 är använd för framtida situation enligt 
P110 (Svenskt Vatten). Den totala flödesökningen vid ett 10-årsregn är 455 
l/s vid en jämförelse mellan planerad situation och befintlig. Ökningen av 
flödet beror på den ökade intensiteten på regnet till följd av det förändrade 
klimatet och den ökade hårdgjorda ytan. 
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Utredningen föreslår två områden med dammar, 
en i norr och en i söder inom planområdet. Dessutom 
föreslås en våtmark för de inflöden till planområdet 
som behöver omhändertas i samma utsträckning som i 
dagsläget. Ny anläggning för dagvatten kan vara 
vattenverksamhet som är anmälningsplikt hos 
Länsstyrelsen. 

För flyttad del av Boarpsvägen, föreslås ett 
gräsdike för avvattning av vägen. Dagvattnet från 
uppströms verksamheter och från planerad 
industriverksamhet kommer ledas till samma 
utlopp i Nissan via planerat ledningsstråk och 
dagvattenanläggningar.  

Planen säkrar utrymme för 
dagvattenlösningar inom kvartersmark för 
betongindustri och verksamhet samt inom 
allmän platsmark naturområde, med 
egenskapsbestämmelserna dagvattenhantering 
och f1 (Marken är avsedd för dagvattenhantering 
med både fördröjning och reningsfunktioner). 
Ungefärligt läge för planerat ledningsstråk och 
anläggningar för dagvatten uppströms och inom 
planen sker inom områden med 
planbestämmelserna u1 och u2 i plankartan. För 
uppströms dagvatten säkerställs 
dagvattenfunktionen inom anlagd våtmark. 
Nytt vägavvattningsdike förväntas ske inom 
allmän platsmark gata vilket säkras med 
bestämmelsen dike - Dagvattendike med en 
bredd av 1,1 meter och ett djup av 0,2 meter. 

Konsekvenser 

Nya anläggningar inom planlagt naturområde ska ordnas så allmänheten 
uppfattar området som tillgängligt.  

Då vissa markområden är förorenad behöver dagvattenanläggningar 
utföras täta i botten för att dagvattnet inte ska infiltreras och ta med 
föroreningar ner till grundvattentäkten. Läs mer om markanvändningens 
påverkan på kända markföroreningar på sidan 37. 

Inom planområdet förekommer det markförlagda ledningar för 
bredband, tele, el och värme. Dessa ledningar bör tas hänsyn till, vid 
projektering av dagvattenanläggningarna. 

Förslag på placering av dagvattenanläggningar (ledningar, 
diken och dammar med mera).  
Källa: Ramboll Sverige AB 
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Energi 

Direkt angränsande planområdets västra gräns finns ett vattenkraftverk som 
utvinner energi från Nissan. Verket bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Det finns två befintliga transformatorstationer inom planområdet. De blir 
kvar i samma läge. Idag finns den norra stationen utmed Boarpsvägen med 
industrimark runt omkring. Medan den södra ligger på andra sidan 
Boarpsvägen i höjd med ställverket. Planen säkrar den södra stationen 
genom att reglera markanvändningen för transformatorstation. Planen 
reglerar ett fem meter markområde omkring stationen där byggnad inte får 
upprättas. Den norra stationen kommer omfattas av markanvändningen för 
betongindustri och verksamhet. Det innebär att stationen kan vara kvar men 
om så verksamheten (betongindustri eller annan verksamhet) så behöver, 
kan det bli aktuellt att flytta eller bygga in transformatorstationen.  

Återvinning och avfallshantering 

Avfallshantering sker på kvartersmark. Utrymme för hanteringen följs upp 
vid bygglovsprövning. 
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7. Miljö, hälsa och säkerhet 
Detta kapitel hanterar tillämpning av Plan- och bygglagen i planen med 
hänsyn till människors hälsa, säkerhet och risken för olyckor, 
översvämning och erosion samt planens miljöpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i svensk lagstiftning för att 
kontrollera miljöpåverkan och berör luft, vatten och omgivningsbuller. MKN 
reglerar krav på miljökvalitet som kommuner och myndigheter ska följa vid 
planering och planläggning för att i huvudsak skydda människors hälsa och 
naturmiljö. 

Den tänkta markanvändningen bedöms inte medföra till att MKN enligt 5 
kapitlet MB överträds eller att människor utsätts för varaktig störning. 

Luft 

De ämnen som bidrar till försämrad luftkvalitet mest i länets tätorter är 
kvävedioxid och partiklar (PM10) som till en väsentlig del skapas av 
fordonstrafiken. Dagens fordonstrafik på Bruksgatan och Broarpsvägen är 
begränsad, se trafikflöden i avsnittet Gator och trafik på sidan 26. Det krävs 
avsevärt större trafikmängder på de gator och vägar som påverkas av planen, 
för att det ska finnas en risk att luftkvalitetsnormen överskrids. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormen för vatten gäller recipienterna, ån Nissan som ligger 
direkt angränsande detaljplaneområdet i väster och för 
grundvattenförekomsten Skeppshult-Långaryd. Grundvattenförekomsten 
bedöms inte påverkas av planens genomförande och ån Nissan ska nå 
godkänd ekologisk status. Idag är den ekologiska statusen måttlig i denna del 
av ån eftersom vattenkraftsanläggningen (direkta angränsande planområdet) 
hindrar så gott som alla vandringsbenägna fiskarter att förflytta sig genom 
vattenförekomsten. 

Detaljplanen bedöms påverka miljökvalitetsnormen för vatten positivt 
genom att säkerställa utrymme i plankartan för en framtida insats som skulle 
kunna bidra till en bättre ekologisk status för Nissans vatten (naturområde i 
plan som ligger i höjd med vattenkraftverket). Läs om risker som medföljer 
en sådan insats i avsnittet Förorenad mark på sidan 37. 

Framtagen dagvattenutredning (Ramboll 2022) redovisar att planen kan 
möjliggöra plats för de fördröjningsdammar som kan ta emot de första 10 
millimeter av regnet som ofta innehåller mest föroreningar. 
Föroreningsbelastningen beräknas bli mindre med planerade åtgärder i 
jämförelse med befintlig situation. Kommunen bedömer att planen säkrar 
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utrymme för att möjliggöra lämplig dagvattenhantering som minskar risken 
för att förorenat dagvatten når Nissan. 

Omgivningsbuller 

Det finns miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller och kan definieras som 
ett återkommande oönskat ljud (buller) från vägar, järnvägar, flygplatser och 
industriell verksamhet. Miljökvalitetsnormer finns för att eftersträva att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör buller 
från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 

Mängden tillkommande trafik i och med planen, tillsammans med rådande 
trafikmängder på Bruksgatan och Boarpsvägen utgör en omfattning som inte 
innebär överskridning av de ljudnivåer som tillåts enligt Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Följande tabell visar på det schematiska förhållandet mellan trafikmängd, 
avstånd och ljudnivå. Planerade trafikmängder kommer inte nå 1 200 
fordon/dygn och kommer därmed inte medföra ljudnivåer som överskrider 
miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. 

Tabell och diagram för översiktlig bedömning 
av vägtrafikbuller. Framtagen av Boverket och 
SKL 2016. 

51 
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Översvämningsrisker (inklusive erosionsrisk) 

Utifrån översvämningskartering utmed ån Nissan (Myndighet för 
samhällsskydd och beredskap, 2021), översvämmas delar av planområdet vid 
ett 100-årsflöde. Det gäller marknivåer som ligger på höjdnivå +139,8 meter 
eller lägre. Inom planområdet finns det verksamhetsyta och delar av en 
byggnad som översvämmas även vid mer återkommande höga flöden i ån. 
Byggnaden är placerad utmed ån, direkt nedströms kraftanläggningen. Delar 
av byggnadskonstruktionen påverkas av vattnet från ån. 

Flygfoto över del av verksamhetsområdet. Byggnaden i mitten av bilden påverkas av 
översvämningar från höga flöden i ån och beräknade skyfall. 

Inom planområdet finns ett antal lågpunkter där vatten ansamlas vid 
skyfall, varav den största ligger i våtmarken i den nordöstra delen av 
planområdet. Till våtmarken rinner även vatten från uppströms 
markavvattningsföretag och trumma under statlig väg. Från våtmarken rinner 
vattnet vidare till Nissan via diken utmed jordbruksmarken, söder om 
befintliga industribyggnader.  

Förändringar 

Enligt Plan- och bygglagen ska marken vara lämplig för den markanvändning 
som föreslås enligt planen. Som planeringsnivå för verksamhetsyta föreslås 
0,2 meter över ett 100-årsflöde i Nissan. Vilket innebär att planeringsnivån 
är på +140,0 meter över nollplanet. Enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps kartering ligger ett 200-årsflöde på +139,9 meter för 
jämförelse. Med planen säkras markanvändningen genom 
planbestämmelserna n1 – Markens höjd över nollplanet i meter ska vara minst 
+140,0 meter, och a4 – Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning 
förrän skyddsåtgärd på grund av översvämningsrisk har blivit genomförd. 
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Genomförande av detaljplan kommer innebära markarbeten och utfyllnad av 
mark på över 1 300 kubikmeter.  

Karta ur dagvattenutredningen från Ramboll (2022) som visar på vilken mark som måste höjas för 
att bli lämplig för att använda som kvartersmark. 

Ett regn med en återkomsttid på 100 år har använts i skyfallsanalysen i 
dagvattenutredningen från 2022 (Ramboll). Varaktigheten har satts till 6 
timmar för att säkerställa att allt vatten hinner rinna till planområdet från 
platser uppströms. Med en klimatfaktor (KF) på 1,4 enligt Länsstyrelsen 
Jönköping, i samråd med SMHI (WSP, 2021) ger detta ett skyfall på 118 
millimeter.  

För att ny industri inte ska drabbas av översvämning vid skyfall bör 
marken höjas upp där det behövs. Större delen av skyfallsvolymen som 
mestadels kommer från markavvattningsföretaget kan omhändertas i 
skogsmarken i norra delen av planområdet som är utmed Bruksvägen.  
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Den vattenvolym från skyfall som blir kvar att fördröja efter att vattnet 
från markavvattningsföretaget är fördröjt är 264 kubikmeter.  

Befintlig byggnad som ligger utmed ån Nissan direkt söder om 
kraftanläggningen i ån, riskerar översvämning från både höga flöden i Nissan 
och vid skyfall. Byggnaden utgör ett särskilt kulturhistoriskt värde och 
fungerar delvis som ett översvämningsskydd för andra delar av pågående 
verksamhetsyta. Planen tillåter ingen byggrätt för den kulturhistoriska 
byggnaden. Den kan fortsatt vara kvar och användas för pågående 
verksamhet. Delar av byggnaden kan skyddas från översvämning vid skyfall 
och höga flöden i Nissan genom välplanerad markmodellering. 
Höjdsättningen bör ha som utgångsläge att placera byggnadens lägsta punkt 
och marken precis vid byggnaden, högre än +139,8 meter och 
omkringliggande mark lägre, samt att marken lutar bort från byggnaden i 
översvämningssyfte. I dagvattenutredningen (Ramboll 2022) framtagen i och 
med planarbetet, finns förslag på höjdsättning runt aktuell byggnad. 

Höga flöden i Nissan kan orsaka erosion av åstranden då vattnets 
hastighet kan uppgå till 0,9 m/s i sektionsmedelvärde Hastigheten är förvisso 
lägre intill botten och åns kanter. Med rötter kan erosionsrisken utmed 
åstranden minska. För bästa motståndskraft bör träd och växtlighet planteras 
i sammanhängande områden. Planen föreslår inga nya byggnader eller andra 
objekt av värde närmast Nissans strandkant. Planen möjliggör framförallt för 
vegetation utmed Nissans strand genom markanvändningen allmän plats, 
naturområde. 

Konsekvenser 

Då det finns en vall intill dikningsföretaget mot skogen (som delvis är utanför 
planområdet) kommer vattnet svämma över på åkern om inga åtgärder 
vidtas, därför rekommenderas det att vallen mot skogen tas bort för att 
höga flöden från dikningsföretaget ska kunna spridas ut även i skogen. 

 För att skyfallsvatten inte ska påverka Bruksgatan eller riskera att 
översvämma andra sidan gatan behöver vattenytan understiga +143,4 meter 
över nollplanet. För att ge ytterligare rum för höga flöden kan 
naturmarksremsan i norra delen av planområdet höjdsättas till samma 
marknivå som den markerade skogsmarken öster om planområdet (söder 
om Bruksgatan) och anlägga en trumma under planerad gata. Den planerade 
gatan kan anläggas på en marknivå på minst +143,3 meter över nollplanet för 
att fungera som översvämningsbarriär. 
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Förorenad mark 

Det förekommer tre misstänkta förorenade 
områden inom 150 meter från planområdet 
Samtliga ligger inom grundvattentäkten 
Skeppshult-Långaryd. 1 av 3 områden är 
riskklassade, varav en förorening är avhjälpt 
till riskklass mindre känslig markanvändning. 

Det finns ett känt föroreningsobjekt 
inom planområdet som ligger inom 
grundvattentäkten och inom riskzon för 
översvämning av Nissan. 

I samband med detaljplan har en 
kombinerad miljöinventering, miljöteknisk 
markundersökning och riskbedömning av 
förorenat område tagits fram (2021, 
Miljöassistans). Bakgrunden till rapporten 
var att redovisa eventuella kunskapsluckor 
om föroreningssituationen och utföra 
kompletterande undersökningar som krävs 
för att risker med potentiella och kända 
föroreningar ska kunna bedömas med 
tillräcklig noggrannhet och utifrån ett 
föroreningsperspektiv, avgöra markens 
lämplighet för planerad markanvändning. 
Flera utredningar inom Skeppshults Bruk 
har gjorts under perioden 2002 till 2011 
där man har lokaliserat och riskbedömt de 
huvudsakliga föroreningarna, Huvuddelen av 
metallmängden i den förorenade jorden har 
avlägsnats vid sanering 2014-2015. Det finns 
förorenade mark kvar mellan ån Nissan och 
norra verksamhetsbyggnaden utmed ån samt 
ett område i det låglänta markområdet i söder där mark används för upplag. 
De större betongmassorna i södra delen av planområdet omsätts och utgör 
inte någon långvarig deponering. Massorna klassas inte som en 
markförorening. 

Inom markområdet mellan Nissan och den norra industribyggnaden 
utmed ån förekommer partier med kända ytliga föroreningar av zink och av 
PAH:er. Möjligheterna att sanera området längs ån bedöms som små 
beroende på risker med spridning och att området är så smalt, gör det 
fysiskt svårt med maskingrävning. Markförorening vid industribyggnaden bör 
inte röras och ska hållas täckt under tätande ytor. Det finns förorenade 

Kartutdrag med provtagningspunkter, sanerade områden och 
kvarvarande markföroreningar. Källa: Miljöassistans.  

Kvarvarande kända 
markföroreningar 

Större upplag av 
betongmassor 

Sanerade 
områden 
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jordmassor som ligger kring eller under grundvattenytan utan att det har 
kunnat påvisas någon påverkan i närliggande grundvattenrör. Riskerna för 
föroreningsspridning vid översvämning bedöms vara låg. 

Förändringar 

Den samlade bedömningen är att risker för påverkan från föroreningar och 
spridning av föroreningar bedöms vara låga i planområdet. Riskerna bedöms 
acceptabla för den planerade markanvändningen då restriktioner upprättas 
för grävning och byggnation inom och angränsande områden med 
föroreningar.  Restriktionerna regleras med följande planbestämmelser: 

Placering - Marken får inte förses med byggnad. 

Ändrad lovplikt - Marklov krävs även för ändring av marknivå oavsett 
omfattning. 

Konsekvenser 

Risk förekommer att förorenad mark som måste hållas täckt under tätande 
ytor kan bli blottad i och med att marken planläggs för allmänt naturområde.  

Tänkt område för framtida insats för att fiskarter ska kunna förflytta sig 
förbi kraftverket föreslås inrymmas inom planerat naturområde där det 
förekommer markföroreningar. Vid eventuella markarbeten måste 
föroreningen hanteras. 

Brandrisk och verksamhetsbuller 

Riskbedömning av brand i planerad verksamhet och beräkning av 
verksamhetsbuller avses vara framtagna och resultatet av utredningar ska ha 
vägts in innan planförslaget skickas ut för granskning. 
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8. Genomförandefrågor 
I kapitlet redovisas det hur planen är avsedd att genomföras och vilka 
konsekvenser som detaljplanens genomförande medför för berörda 
fastighetsägare och andra som berörs av planen. 
Genomförandefrågorna är väsentliga för planutformningen. 
Beskrivningen av planens genomförande kommer fyllas på och 
förtydligas under tiden som planen tas fram. 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet är enskilt för all mark som utgör allmän plats. Syftet är 
att få en enhetlig förvaltning i området då det sedan tidigare finns enskilt 
huvudmannaskap. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 7 § Plan- och bygglagen. 

Det enskilda huvudmannaskapet avses bli delat mellan enskild 
fastighetsägare och förvaltning av vägen. Det innebär att befintlig förvaltning 
av Boarpsvägen ansvarar för anläggandet och driften av planerad väg. Medan 
enskild fastighetsägare ansvarar för att återställa och sköta planerade 
allmänna naturområden.  

Huvudansvaret för att tillgodose vatten- och avloppslösningar inklusive 
dagvattenhantering ligger på den enskilde fastighetsägaren.  

Mark- och utrymmesförvärv 

Här beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter som följer av 
huvudmannaskapet.  

Skyldighet inlösen, huvudman 

Den som ska vara huvudman för allmän plats inom planen är skyldig att på 
fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan 
särskild rätt till marken. 

För allmän plats – gata bör befintlig samfällighetsförening (för 
Boarpsvägen) ansvara för ny vägsträcka.  

Initiativet till att ny väganläggning kommer till stånd, ligger på någon som 
är i behov av vägen. Om det inte sker har fastighetsägaren rätt att begära en 
förrättning enligt Anläggningslagen för att få en huvudman som kan vara 
motpart i ersättningsfrågan. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Här beskrivs de fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för at planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Även 
konsekvenserna av planens genomförande avseende kommande 
fastighetsbildning beskrivs i följande text. 

Fastighetsinnehav 

Marken inom planområdet utgörs av en samfällighet och flera fastigheter 
som ägs av olika privata fastigheter och fastighetsägare. Störst markinnehav 
inom planområdet hålls av beställaren av planen, omfattningen kan utläsas i 
angränsande kartbild.  

Planbeställarens markinnehav och muntligt avtalade markköp är markerat i kartbilden. 
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Fastighetsbildning 

När detaljplanen har fått laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detaljplanen påbörjas, vilket innebär att: 

• Privata fastigheter och samfälld fastighet S:7 regleras så allmän plats 
och kvartersmark omfattas av separata fastigheter. 

• En ny gemensamhetsanläggning bildas för den nya vägsträckan inom 
planområdet.  

Konsekvenser 

I nedan tabell redovisas vilka konsekvenser planen får för varje berörd 
fastighet och samfälldhet: 

Fastighet Fastighetsrättslig konsekvens 

Östra Kallset 1:26 Genom fastighetsreglering styckas del av 
fastigheten av och förs över till Östra 
Kallset (Ö.K.) 1:58. 

Östra Kallset 1:31 Genom fastighetsreglering överförs mark 
till fastigheterna Ö.K. 1:58 och Ö.K. 1:70. 

Östra Kallset 1:36 Fastigheten blir oförändrad alternativt 
förs till fastigheten Ö.K. 1:58. 

Östra Kallset 1:46 Genom fastighetsreglering överförs mark 
till fastigheterna Ö.K. 1:58 och Ö.K. 1:70. 
Fastighetens delar utanför planområdet 
förblir oförändrade. 

Östra Kallset 1:51 Genom fastighetsreglering fördelas 
fastigheten mellan fastigheterna Ö.K. 1:70 
och Ö.K. 1:58. 

Östra Kallset 1:54 Genom fastighetsreglering överförs mark 
till fastigheterna Ö.K. 1:58 och Ö.K.1:70. 

Östra Kallset 1:58 Genom fastighetsreglering överförs mark 
från fastigheterna Ö.K.: 1:26, 1:31, 1:46, 
1:51, 1:54, 1:61, 1:68 och 1:70 samt 
samfällighet S:7 till fastigheten Ö.K. 1:58, 
på så sätt samlas planlagd allmän 
platsmark i en fastighet. 

Östra Kallset 1:61 Genom fastighetsreglering överförs mark 
till fastighet Ö.K. 1:70 och Ö.K. 1:58. 

Östra Kallset 1:68 Genom fastighetsreglering överförs mark 
till fastighet Ö.K. 1:70 och Ö.K. 1:58. 
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Fastighetskonsekvenskarta som redovisar marköverföringar och ändring av fastigheter på grund av 
planen. Rödmarkerade områden är marköverföringar till planerad industrifastighet. Blå- och 
grönmarkerade områden är marköverföringar till fastighet för allmänt naturområde och allmän 
gata med enskilt huvudmannaskap.  

Östra Kallset 1:70 Genom fastighetsreglering överförs mark 
från fastigheterna Ö.K.: 1:31, 1:46, 1:51, 
1:54, 1:58, 1:61 och 1:68 samt samfällighet 
S:7 till industrifastigheten. 

Genom fastighetsreglering överförs 
mark från fastigheten Ö.K. 1:70 till 
fastigheten Ö.K.1:58. 

Samfällighet S:7 Delar av samfälld mark förs över till 
fastigheterna Ö.K. 1:58 och Ö.K. 1:70. 
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Markavvattningsföretag, servitut och ledningsrätt 

Här beskrivs kända rättigheter inom planområdet och vilka konsekvenser 
planen får på befintliga avvattningsföretag, servitut och ledningsrätter. 

Detaljplanen kommer innebära att markavvattningsföretag F_0141 
(upprättat mellan åren 1909 och 1911) skärs av och kommer behöva 
kompletteras med omledning av kulverterad ledning och markomläggning.  

Ändringen i och med planen kan innebära en lantmäteriförrättning, en 
fastighetsreglering där servitut och dess utsträckning omprövas. Denna 
förrättning bör kunna yrkas på samtidigt som förrättning hålls om 
fastighetsreglering för att reglera in åkermarken till fastigheter för allmän 
plats och den enskilda kvartersmarken. 

Uppskattat avrinningsområde för markavvattningsföretaget markerat i blått (Ramboll, 2022). 
Planområdet ligger inom den streckade linjen.  
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Fastighetskarta med markerade kända och intolkade rättigheter inom planområdet. 

Rättigheter Planens konsekvenser för rättigheterna 

Officialservitut  
0662-530.3 
(väg) 

Planen ändrar förutsättningarna för 
vägservitutet då anslutande 
marksamfällighet S:7 avses upphöra inom 
planområdet och ersättas med en 
gemensamhetsanläggning. 

Officialservitut  
0662-530.6 
(väg annat servitut) 

Planen ändrar förutsättningarna för 
vägservitut. Servitutet blir planstridigt i 
och med att planen enbart tillåter allmänt 
naturområde. Anslutande del av 

0662-530.3 

0662-530.6 

06-VIL-480.1 

0662IM-07-26427.1 
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marksamfällighet S:7 avses upphöra inom 
planområdet och ersättas med en 
gemensamhetsanläggning. Del av samfälld 
mark bedöms som inaktuell i och med att 
det finns en industribyggnad som 
omöjliggör syftet med servitutet. 

Avtalsservitut 
06621M-11/25785.1 
(Kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är svårtolkad. Är till förmån 
för E.ON Energidistribution AB. 

Officialservitut 
06-VIL-236.2 
(väg) 

Vägservitut fastställt 20 oktober 1930.  
Planen ändrar förutsättningarna för 
vägservitut då planen innebär en 
omdragning av Boarpsvägen. Inte 
färdigutrett för vilka fastigheter servitutet 
är till för. 

Officialservitut 
06-VIL-237.1 
(väg) 

Vägservitut fastställt 20 oktober 1930.  
Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är svårtolkad. Inte 
färdigutrett för vilka fastigheter servitutet 
är till för. 

Officialservitut 
06-VIL-480.1 
(väg) 

Planen ändrar förutsättningarna för 
vägservitut. Servitutet blir planstridigt i 
och med att planen enbart tillåter allmänt 
naturområde. Inte färdigutrett för 
vilka/vilken fastighet/er servitutet är till 
för. 

Ledningsrätt 
0662-1428.1 
(gas) 

Planen innebär inte någon ändring av 
förutsättningarna för ledningsrättens 
syfte. Rättsområdet kommer fortsatt ligga 
i naturområde. 

Ledningsrätt 
0662-1503.1 
(starkström) 

Planen innebär ändring av 
förutsättningarna som inte påverkar 
ledningsrättens syfte. Det kommer inte 
vara möjligt att upprätta byggnad under 
eller intill ledning. 

Oregistrerat officialservitut 
06-VIL-88 
(färdsel) 

Inga uppgifter 

Oregistererat officialservitut 
06-VIL-153 
(färdsel) 

Inga uppgifter 
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Avtalsservitut 
06-IM2-88/4385.1 
(Kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
06-IM2-90/2852.1 
(kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
06-IM2-90/4990.1 
(kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
0662IM-07/26427.1 
(jordvärmeanläggning) 

Planen innebär att norra delen av 
anläggningen kan komma i konflikt med ny 
vägdragning och kvartersmark för 
verksamhet och betongindustri. 

Avtalsservitut 
06-IM2-70/7129.1 
(kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
06-IM2-88/4384.1 
(kraftledning/jordkabel) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
06-IM2-90/12846.1 
(kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
06-IM2-90/12847.1 
(kraftledning) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 

Avtalsservitut 
06-IM2-93/8843.1 
(jordkabel) 

Kan inte beskriva konsekvenser då 
utbredningen är okänd. Är till förmån för 
E.ON Energidistribution AB. 
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Tekniska frågor 

Här redovisas särskilda tekniska åtgärder som är av betydelse för planens 
genomförande. 

Tekniska åtgärder 

Dagvattenanläggningar inom planområdet ska placeras så det är skyddat för 
översvämning från Nissan. Fördröjningsanläggningar ska utformas på sådant 
sätt så de inte medför till att markförorening sprids. Ledningsnät för dag- 
och spillvatten samt markavvattning föreslås inventeras i projekteringsfasen 
för nytt dagvattensystem. 

Utbyggnad allmän plats 

Anläggning av allmänna naturområden bekostas av fastighetsägaren. 
Ombyggnad av Boarpsvägen bekostas av exploatören. Då oregistrerad 
samfällighetsföreningen för Boarpsvägen förväntas utgöra huvudman för 
allmän gata inom planområdet bör föreningen involveras i detaljprojektering 
och anläggning av vägen. Då planen innebär en ny anslutning av Boarpsvägen 
till statlig väg, Bruksgatan, ska Trafikverket godkänna korsningens läge och 
utformning. Exploatören bör bekosta en sådan prövning. 

Utbyggnad vatten och avlopp 

Fastighetsägaren beskostar utbyggnad av VA-anläggningar inklusive dagvatten. 

Utbyggnad av dagvattenanläggningar kommer ske både inom allmän 
platsmark och kvartersmark. 

Ekonomiska frågor 

Här redovisas en ekonomisk bedömning över väsentliga delar av vad 
genomförandet av detaljplanen kan antas innebära för berörda parter. 

Ekonomisk helhetsbedömning 

För att kunna bedöma om planen leder till samhällsvinst är det viktigt med 
en ekonomisk helhetsbedömning. I den ekonomiska redovisningen som 
följer, listas uppskattade exploateringskostnader och intäkter i och med 
planen.   

Planen innebära en värdeförändring av industrifastigheten då 
verksamheten kan expandera sin verksamhet på ett lämpligt sätt. Planen 
innebär även en värdeökning av exploateringsfastigheten (Östra Kallset 1:70) 
på sikt eftersom planen möjliggör en breddning av markens användning 
(Betongindustri och Verksamheter).  
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Det sker även en värdeminskning utav de fastigheter som planläggs till 
allmän platsmark då deras gamla markanvändning av industri och bostad 
värderas högre.  

Exploateringskostnader är de investeringskostnader för bland annat 
utbyggnad av allmänna platser, utbyggnad av teknisk infrastruktur, 
iordningställande av kvartersmark och rivning av befintliga byggnader och 
anläggningar. Även kostnader räknas in för åtgärder som krävs för att göra 
marken lämplig (som till exempel sanering av föroreningar, iordningställa 
dagvattenanläggningar och upprätta säkerhetsåtgärder). I följande tabell 
redovisas de exploateringskostnader som antas uppkomma i och med 
utbyggnad av planen. 

Planavgift 

Ingen planavgift tas ut vid bygglov, omkostnader kring planen har hanterats i 
ett plankostnadsavtal, se avsnittet om Avtal på sida 49. 

Marksamfällighet för väg 

Delar av en marksamfällighet S:7 finns inom planområde. Syftet med 
marksamfälligheten bedöms vara behov av en gemensam väg. Behovet har 
ändrats något med tiden. En oregistrerad samfällighetsförening sköter 
Boarpsvägen.  

Med planens genomförande avses del av marksamfällighet upphöra inom 
planområdet och ersättas med en gemensamhetsanläggning. 

Exploateringskostnader 

Projekteringskostnad 

Fastighetsrättslig omkostnad 

Markförvärv kostnad 

Lovprövning 

Rivning av befintlig byggnad/anläggning 

Upprätta säkerhetsåtgärd (översvämning) 

Iordningsställa kvartersmark 

Utbyggnad - dagvatten 

Utbyggnad - vatten och avlopp 

Utbyggnad - gata 

Iordningsställa naturområde 
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Drift allmän plats 

Ansvar för driften av planlagd allmän plats är uppdelad mellan gatuhuvudman, 
oregistrerad samfällighetsföreningen, som ansvarar för Boarpsvägen och 
fastighetsägare för den mark som utgöra allmän plats naturområde. 

Drift vatten och avlopp 

Driften för att tillhandahålla dricksvatten, hantera spillvatten och dagvatten 
ligger på fastighetsägaren. Ändringar inom markavvattningsföretaget på grund 
av planens genomförande ligger på exploatören då det varit exploatören 
som initierat kostnaderna. 

Gatukostnader 

Investeringskostnad för omläggning av Boarpsvägen läggs på exploatören, se 
avsnittet om Avtal, längre ned på sidan. Driftkostnader för vägen avses 
hamna på gatuhuvudmannen (oregistrerad samfällighetsförening som sköter 
Boarpsvägen). 

Organisatoriska frågor 

Här redovisas de organisatoriska åtgärderna som behövs för att planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt 
konsekvenserna som åtgärderna har på fastighetsägare och andra berörda. 

Tidsplan 

Planens genomförande bedöms ske under en 5 års period efter att planen 
har fått laga kraft.  

Markområden med upplag utanför planområdet måste återställas till 
naturmark, vilket måste ske skyndsamt oavsett om denna plan får laga kraft 
eller inte. För att fortsätta använda delar av marken i söder för upplag måste 
översvämningsskyddet enligt plan och åtgärder enligt gällande 
strandskyddsdispens, anläggas. Markområden med upplag som planen avser 
för allmän plats måste återställas till naturmark.  

Allmän platsmark måste iordningsställas. Byggnader måste rivas för att ge 
plats för dagvattenhanteringen (inklusive skyfallsåtgärder) inom planområdet. 
Dagvattenhanteringen måste ordnas för att möjliggöra ny vägsträckning. Och 
den nya vägen måste i sin tur sättas i drift innan befintlig vägsträcka tas bort. 

Först när översvämningsskydd, ny väg och dagvattenhantering är på plats 
kan det vara möjligt att expandera verksamhetsområdet enligt detaljplanen. 

Avtal 

Plankostnadsavtal har upprättats vid inledning av planarbetet. Avtalet har 
hanterat exploatörens och kommunens åtaganden och kostnader för 
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framställning av denna detaljplan. Kostnaden för detaljplanen tas ut via 
plankostnadsavtal mellan kommunen och beställaren av planen. Ingen 
planavgift tas ut vid bygglov. 

Muntliga överenskommelse kring marköverlåtelser i enlighet med 
planförslaget ska finnas enligt exploatören. Skriftliga handlingar för förvärv 
ska vara upprättade senast innan planens antagande. 

Då omflyttning av väg måste ske på grund av exploatörens intresse att 
utöka industriområdet, är det rimligt att exploatören tar kostnaden för 
projektering och omläggning av Boarpsvägen. Driftansvaret bör 
fortsättningsvis ligga på samfällighetsföreningen. Ett exploateringsavtal mellan 
berörda parter (exploatören och samfällighetsförening) bör tecknas innan 
planen antas där ansvar och kostnadsfördelning behandlas rörande 
omläggning av Boarpsvägen. 
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9. Samlad konsekvensbeskrivning av planens 
genomförande 
I detta kapitel finns en samlad beskrivning av konsekvenserna av 
detaljplanens genomförande. Beskrivningen är uppdelad i tre 
fokusområden; miljö- och hälsoaspekter, jämlikhet samt 
barnperspektiv. 

Miljö- och hälsoaspekter 

I framtagen undersökning av betydande miljöpåverkan har kommunen låtit 
undersöka de förutsättningar som kan innebära en betydande miljöpåverkan. 
Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas 
uppstå, kommer de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som 
berörs av planen, ges tillfälle att yttra sig.  

Den initiala slutsatsen är att betydande miljöpåverkan inte kan antas 
uppstå. Nedan följer de motiv till att planens genomförande inte bedöms 
utgöra en betydande miljöpåverkan: 

• Åtaganden i planen (krav på översvämningsskydd och särskild 
försiktighet kring förorenad mark) samt att utrymme finns inom 
planen för en lämplig dagvatten- och spillvattenhantering, medför till 
en lämplig markanvändning. 

• Känsliga markförutsättningar i och direkt angränsande planen, kan 
värnas i och med planens bestämmelser.  

• Värdet av den jordbruksmark som tas i anspråk bedöms som ringa i 
förhållande till den samhällsviktiga funktion som planen möjliggör för.  

• Effekterna av detaljplanens översvämningsåtgärder bedöms inte 
påverka vattenkraftanläggningen negativt.  

• Den byggda miljöns samlade kulturvärde tar viss skada av planens 
genomförande men genomförandet bedöms inte ha en betydande 
påverkan på kulturmiljön. 

Jämlikhet 

För att bidra till jämlikhet med hjälp av samhällsplanering är det viktigt att vi 
planerar för inkluderande miljöer. För en sådan miljö behöver hänsyn tas till 
kultur, tillgänglighet, trygghet, normer och ekonomiska förutsättningar. 

Planen innebär nya arbetsplatser och en bättre tillgänglighet genom 
området med en enskild väg som är separerad från verksamhetsområdet. 

Planområdet samt dess byggnader kan i största möjliga mån anpassas för 
att underlätta för människor med funktionsnedsättning enligt gällande 
lagstiftning samt Boverkets byggregler. Planområdets förutsättningar bedöms 
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vara goda för sådan anpassning av området och dess byggnader. Frågan 
bevakas vid lovprövning. 

Den upplevda tillgängligheten bedöms bli bättre i och med planen då 
området utmed ån, som tidigare varit verksamhetsområde, säkras som 
allmänt tillgängligt naturområde i detaljplanen.  

Trygghet 

Otryggheten ska så långt som möjligt byggas bort, genom att till exempel 
undanskymda platser och siktskymmande vegetation tas bort samt att bra 
belysning finns i området.  

Barnperspektiv 

Planen innebär tydligare gräns mellan allmän plats och verksamhetsområde. 
Tydliga trafikmiljöer innebär mer trafiksäkra gaturum.  

Viss risk finns att undangömda platser utmed ån bildas då planerad allmän 
plats utmed ån inte till fullo kommer genomföras initialt. 

BYGG OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved 

BESÖKSADRESS Storgatan 1 TELEFON 0371-810 00, kontaktcenter 

E-POST kommunen@gislaved.se WEBBPLATS gislaved.se 
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