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ILLUSTRATION vy från Åbron
Fotomontage

 

SAMMANFATTNING
Detaljplanen har upprättats på initiativ av företag som vill bygga bostäder vid gamla 
Åbron vid Nissans östra strand. Området tillhörde tidigare gummifabriken som låg på 
södra sidan om Åbjörnsgatan. Gummifabriken upphörde 2003 och omgivande lokaler 
används idag som industrihotell, inomhusboulebana samt kontor. I gällande plan är 
planområdet avsatt för industri och kontor i 2 våningar och tillåter inte bostäder. 
Ny detaljplan måste därför upprättas. I nya detaljplanen föreslås området bebyggas med 
nya bostäder i fl erbostadshus (maximalt 6 vån). Vid områdets utformning skall stor möda 
läggas vid att skapa en attraktiv boendemiljö vid Nissans strand. Inom planområdet fi nns 
en äldre Bruksvilla som idag används som restaurang. För att tillgodose de kulturvärden För att tillgodose de kulturvärden 
Bruksvillan besitter har användningen Q, k och q använts (max 2 vån). Det innebär att Bruksvillan besitter har användningen Q, k och q använts (max 2 vån). Det innebär att 
Bruksvillan får inte rivas utan skall bevaras och ges utökad möjlighet att kunna användas Bruksvillan får inte rivas utan skall bevaras och ges utökad möjlighet att kunna användas 
till restaurang, vandrarhem, kontor, bostad, vårdlokaler, handel mm. Användningen skall till restaurang, vandrarhem, kontor, bostad, vårdlokaler, handel mm. Användningen skall 
anpassas till bebyggelsens identifi erade kulturvärden. anpassas till bebyggelsens identifi erade kulturvärden. 
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        Genomförandetiden slut 2024-10-24

Detaljplan för 
fastigheten Henja 10:13  
i Gislaved 
Gislaveds kommun, Jönköpings län 
BRUKSVILLAN

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Grundkarta 
Plankarta med bestämmelser 
Behovsbedömning inkl. miljökvalitetsnorm.
Fastighetsförteckning (ingår endast i pappersversionen)

UPPDRAG
Bygg- och miljönämnden gav 2010-11-03 § 204 bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att i 
detaljplan pröva ny bebyggelse för bostäder på fastigheten Henja 10:13 i Gislaved.

BEHOV AV MKB
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) skall enligt Plan- 
och bygglagen 5:18 och Miljöbalken 6:11- 18 upprättas om kommande detaljplaners 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunen bedömer utifrån dagens värderingar och kunskapsnivå att planerade förändringar 
inom planområdet endast täcker ett mindre område på lokal nivå som sammantaget inte ger 
någon betydande påverkan på miljön. Därmed behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas enligt Miljöbalken.
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GISLAVEDPlanområdets läge 

BAKGRUND OCH SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten Henja 
10:13. Byggnationen föreslås som fl erbostadshus i  max 6 våningar och har illustrerats 
som punkthus men kan även bebyggas med bostadshus med mindre antal våningar. Planen 
innehåller även möjligheten att tillskapa lokaler för vård, handel, service, kontor, restaurang, 
vandrarhem eller dylikt för den befi ntliga Bruksvillan.
I gällande plan är området avsatt för industri och kontor i 2 våningar och tillåter inte bostäder. 
Ny detaljplan måste därför upprättas. Detaljplanen innefattar en strandremsa närmast Nissan 
som avsätts till parkmark där en strandpromenad föreslås. Strandskydd saknas för området 
men inträder i samband med ny detaljplaneläggningen. Strandskyddet är 100 meter räknat 
från Nissans strandlinje. Strandskyddet upphävs därför inom planområdet. Detaljplanen gör 
det även möjligt att uppföra en brygga vid Nissans strand. 
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PLANDATA
Planområdets läge och omgivande bebyggelse
Det aktuella planområdet är beläget utmed Åbjörnsgatan på en parkeringsplats i ett 
industriområde i centrala Gislaved. Områdets norra gräns utgörs av ån Nissan. Strandremsan 
består till största delen av naturmark och gräsyta. Inom planområdet fi nns en  park som 
tillhör en bruksvilla från 1800-talet. I nordost gränsar Gyllenfors industriområde med fl era 
industribyggnader av äldre karaktär som ej används längre. I söder gränsar planområdet till 
före detta Gislaved Gummi. Byggnaderna innehåller industrihotell,  företag med mindre 
störande verksamheter, föreningslokaler och boulebana. 300 meter sydost om området 
fi nns två tillståndspliktiga företag. Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsynsansvaret för 
båda. Företagen har idag moderna reningsanläggningar. På norra sidan om Nissan ligger 
bostadsområdet Dalen som består av 6 st hus i fem våningar. Dalenparken är ett välbesökt 
strövområde för boende i centrala Gislaved.
Bebyggelse inom planområdet
Planområdet innefattar en äldre Bruksvilla, med stort kulturhistoriskt värde, från mitten 
av 1800- talet. Dessutom fi nns ett tillhörande lusthus och trädgård. Bruksvillan används 
idag som kontor och restaurang. För att bevara de kulturvärden Bruksvillan besitter har För att bevara de kulturvärden Bruksvillan besitter har 
planbestämmelsen (planbestämmelsen (qq) använts. Det innebär att Bruksvillan får inte rivas utan skall bevaras ) använts. Det innebär att Bruksvillan får inte rivas utan skall bevaras 
och ges utökad möjlighet att kunna användas till restaurang, vandrarhem, kontor, bostad, och ges utökad möjlighet att kunna användas till restaurang, vandrarhem, kontor, bostad, 
vårdlokaler, handel mm. Användningen skall anpassas till bebyggelsens identifi erade vårdlokaler, handel mm. Användningen skall anpassas till bebyggelsens identifi erade 
kulturvärden. Tillkommande byggnadsvolymer tillåts inte dominera miljön.kulturvärden. Tillkommande byggnadsvolymer tillåts inte dominera miljön.

Bruksvillan
år 1920

Bruksvillan
år 2010

Areal
Planområdets totala areal är på cirka 1,8 ha.

Markägoförhållande
Fastigheten Henja 10:13 ägs av privat fastighetsägare (JÅ Logistik AB). De har för avsikt 
att sälja delar av fastigheten. De fastighetsägare som anses berörda av planförslaget fi nns 
upptagna i fastighetsförteckningen.
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Riksintresse
I Fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort fi nns inget riksintresse markerat för I Fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort fi nns inget riksintresse markerat för 
Nissan i centrum där planområdet ligger. ( Enligt dokument som tagits fram av kvartärsgeologNissan i centrum där planområdet ligger. ( Enligt dokument som tagits fram av kvartärsgeolog
för Gislaveds Kommun.) Området anses inte vara så påverkat att det kan bebyggas utan att för Gislaveds Kommun.) Området anses inte vara så påverkat att det kan bebyggas utan att 
området behöver ta skada. området behöver ta skada. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
Den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 06 antagen av kommunfullmäktige 2006-09-21 
anger att vattnet i tätorterna ska lyftas fram. Vidare fi nns som riktlinjer att bebyggelsemiljöer 
ska hålla en hög standard med god arkitektur och med hänsyn till ekologisk och social 
hållbarhet. Ny bebyggelse ska inte lokaliseras på områden där det fi nns risk för översvämning.
En fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort antogs av kommunfullmäktige den 
20 juni 2011. Planområdet ingår i ett utvecklingsområde för bostäder, kultur, aktiviteter och 
rekreation. Långsiktigt föreslås Gyllenfors industriområde utvecklas mot verksamheter som 
är mindre störande. Gamla Gisabs lokaler, ladugården ock snickeriet lämpar sig väl för detta.
Området är också utpekat som värdefull stadsbild och Bruksvillan är utpekad som särskilt 
värdefull kulturhistorisk byggnad. I översiktsplanen anges att i områden med värdefull 
stadsbild, ska särskild varsamhet iakttas vid bygglovgivning. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Planområdet är en viktig del av Gislaveds äldsta industriella framväxt och Nissans roll i den 
utvecklingen. Området runt industrimuséet gamla Gummifabriken och Bruksvillan utgör en 
miljö som är mycket värdefull för att beskriva ortens framväxt. Om området utvecklas med 
nya aktiviteter i den genuina miljön kan det på sikt bli ett mycket attraktivt besöksmål.

Riktlinjerna för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är följande:
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och
 bebyggelsemiljöer med särskilda värden ska värnas. Särskild hänsyn ska tas till
 utpekade byggnader och bebyggelsemiljöer vid detaljplanläggning och
 bygglovgivning.
• Vid om- och tillbyggnation ska hänsyn tas till byggnadens/platsens karaktär.
• Vid detaljplanläggning ska det alltid övervägas om utpekade kulturhistoriskt 
 värdefulla byggnader ska Q-märkas.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunfullmäktige har 2008-08-21 antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Några   
av riktlinjerna som är förutsättningar för detaljplanen redovisas här
• Kommunen ska i den fysiska planeringen verka för ekologisk hållbarhet, t ex verka för  
 minskat transportbehov och förebygga översvämningar.
• Kommunen ska verka för energieffektivitet och miljömässigt hållbar uppvärmning i  
 befi ntligt bostadsbestånd.
• Nya bostäder ska så långt som möjligt placeras i närhet av befi ntlig infrastruktur i   
 form av skolor, gator och ledningsstråk.
• Närhet mellan natur och boendemiljöer i tätorterna ska bibehållas och utvecklas.
• Mötesplatser för kulturella och fysiska aktiviteter ska stimuleras.
• Vid ny- och ombyggnation ska bostäder utformas så att äldre och funktionshindrade 
 kan bo i ordinarie bostadsbeståndet så länge som möjligt.
• Seniorbostäder ska tillskapas. 
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Detaljplaner
För planområdet gäller detaljplan S 158 (antagen av kommunfullmäktige 1982-09-02).
Området är avsatt för parkering, industri och kontor i 2 våningar. Området närmast Nissan är 
avsatt som skyddsområde, (pl) planterat område.
Trots att huvuddelen av området är avsatt som industriområde fungerar det i praktiken som ett 
parkområde, parkeringsplats samt trädgård till Bruksvillan.
Genomförandetiden har gått ut. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att 
upphäva den äldre planen i berörda delar.

Utdrag ur gällande plan för Bruksvillan  antagen 1982-09-02
och Henja 10:4 antagen 1994-12-15

BRUKSVILLAN

Uppdrag
I oktober 2010 begärdes en planändring för att möjliggöra bostäder på del av fastigheten 
Henja 10:13. Den 3 november 2010 beslutade bygg- och miljönämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan. Planen skickades därefter ut för samråd och utställning till 
berörda sakägare fram till april 2012. För att kunna fullfölja den fördjupade översiktsplanens 
intentioner beslutade bygg- och miljönämnden 7 augusti 2011 om ytterligare ett planuppdrag 
för en ny detaljplan för del av fastigheten Henja 10:4. Planen kommer att påbörjas snarast och 
innebär att planbeteckningen på kontorsdelen som idag är (KJ)  Kontor och Industri ändras till 
(KDR) Kontor, Vård och Kultur. 

Planavgift 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglovgivning inom detaljplaneområdet
enligt gällande bygglovtaxa.

Henja 10:4

KJ

J
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ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT
Arbetet med ett förslag till ny vision för omgivande fastigheter öster om planområdet pågår.
(Se idéskiss)

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är satt till 10 år och räknas från den dag planen vinner laga kraft. 
Planen hanteras med så kallat normalt planförfarande och skall efter samråd och utställning 
antas av kommunfullmäktige. 

AVVÄGNING MELLAN MOTSTÅENDE ALLMÄNNA INTRESSEN
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3 
och 4, samt miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 MB samt grundläggande bestämmelser i 
kap 2 PBL. Marken har bedömts lämplig för bostadsbebyggelse. I avvägningen mellan att 
exploatera och bevara naturmarken har behov av fl er bostäder inom attraktiva områden i 
Gislaved utgjort en viktig motivering som också anses väga tyngre än strandskyddsintresset.
Slutsatsen är att ett genomförande av planen inte medför betydande mijöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark, vegetation 
Marken där husen planeras byggas är idag en parkeringsplats samt en öppen gräsyta.

Planområdet
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Naturvärden
Planområdet angränsar direkt till Nissan som utgör en grön korridor genom Gislaved 
med sina strandzoner och stora inslag av lövvegetation. Norr och söder om Gislaved 
ingår strandzonerna i ett fungerande meanderlandskap medan det här fi nns ett naturligt 
avbrott i Nissans meander. Detta genom att bergklackar skapat ett naturligt, kort och 
strömmande avsnitt av Nissan vid Gyllenfors. Dessa förutsättningar gav möjligheten att 
skapa en fördämning och ta tillvara vattenkraften vid Gyllenfors. Nissans meander har 
begränsats ytterligare, norr och söder om Gyllenfors, genom utfyllnad, brobyggen och 
omgrävning av Nissan. Trots att området är kraftigt påverkat har Nissan ett stort värde som 
grön spridningskorridor genom Gislaved. Direkt söder om planområdets läge är denna 
spridningskorridor som smalast i tätorten med endast en bård av lövträd, främst al, längs 
kanterna. Denna bård fortsätter vid planområdet men här breder det gröna området ut sig i 
form av Bruksvillans park på ena sidan ån och Dalenparken på andra sidan. Naturvärdena 
i strandzonen är i första hand knutna till trädbeståndet och lite buskage längs åkanten. På 
båda sidor ansluter därefter gräsmattor. Det är angeläget att en exploatering vid Bruksvillan 
ger möjlighet att spara grönytorna närmast strandkanten i största möjligaste mån. Vill man 
skapa mer utblickar mot ån ska det göras genom att skapa luckor i trädbården, inte genom 
en allmän utglesning längs hela strandkanten. Det är också angeläget att i strandområdet 
också ha kvar viss buskvegetation. Bruksvillans park med sin variation i trädarter har höga 
natur- och kulturvärden. Här fi nns allt från vanliga björkar och aspar till ädellövträd som 
lönn, alm, lind, oxel, ek och parkträd som rödek. Här fi nns också en storleksblandning med 
alltifrån mindre stammar till stora monumentala träd. Längs Bruksvillans framsida fi nns en 
trädallé som har högt värde. Vid den framtida skötseln av denna del av parken kan enstaka 
träd tas bort för att ge utrymme för andra träd att utvecklas. Den planerade exploateringen 
kommer oundvikligen att göra intrång i parken. Bostadshusen kommer till största del att 
ta i anspråk nuvarande öppna parkerings- och gräsyta i parken. I den östra delen av parken 
kommer de gamla fruktträden helt att tas bort. Parkområdet med sina träd har så höga natur- 
och kulturvärden att alla större park- och ädellövträd och alléer ska sparas.  Särskilt viktigt 
är hur bostadsområdet med infartsväg ansluter till det trädbevuxna parkområdet bakom 
Bruksvillan och hur parkeringen med infart i sydost utformas.  Även om träden inte tas 
ner kan grävarbeten skära av rötter och ge för dåliga livsbetingelser så att träden dör. Stor 
försiktighet måste också iakttas vid anläggning och byggnation då skador kan uppträda på 
träd och mark som ska bevaras. För att skydda trädbeståndet kommer ett antal av träden 
omfattas av marklov.  

Industrihotell

Parkering
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Gällande plan     FÖRE

Föreslagen plan     EFTER

J= Industri

k=kontor

pl=planterat område

B= Bostäder

w=vattenområde,
       brygga

Q= användning 
anpassad till
kulturhistorisk byggnad

q=rivningsförbud

n =träd ska bevaras

lek= lekplats
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har utförts februari 2011 av AD MARKKONSULT Arne Diener 
i Vaggeryd. Undersökningen har visat bra grundförhållanden. Jordlagren utgörs överst av 
0,1-0,5 m sandig matjord utom parkeringsytan som utgörs av asfalt och grusig sand till 
ca 0,2m. Detta följs av sand och grusig sand till mer än 2,0 - 3,0 m djup. Medeldjupet ner 
till berggrunden var 2,8 meter. På den högsta punkten uppe vid Bruksvillan påträffades 
berggrunden direkt under ett ca halvmeter tjockt lager av mull vid markytan. Sanden tillhör 
övervägande material typ 2 och tjälfarlighetsklass 1. Underliggande jord är fast till mycket 
fast lagrad.

Grundvatten
Grundvattnet låg på nivåer mellan + 153,07 och + 154,71. I Nissan mättes samtidigt en 
vattenyta (is) på nivån +153,82. Grundvattenytan förväntas följa vattenståndsförändringarna 
i Nissan med viss mindre tidsförskjutning. Berggrunden följer i stort den topografi ska 
höjdskillnaden på fastigheten.

Ytvatten
Fastigheten ligger inom ån Nissans avrinningsområde. Det närmaste vattendraget  är Nissans 
huvudfl öde som avgränsar fastigheten i nordlig riktning. Fallhöjden från den högsta punkten 
vid Bruksvillan ner till ån är cirka 15 meter. Enligt brunnsarkivet fi nns inga uttagsbrunnar 
inom en radie av 200 meter från fastigheten.

Radon
De uppmätta radonstrålningshalterna visar på att området tillhör intervallet för lågriskmark. 
Mätningarna har utförts med spårfi lm monterade i kanister på 0,7 meters djup under 
markytan. Uppmätta markradonhalter uppgår till mellan 4,4 och 9,8 kBq/m3.

Grundläggning
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Radonhalten ska kontrolleras inne i 
husens bottenplan efter färdigställandet. Som gränsvärde gäller för närvarande 200Bq/
m3 i inomhusluften för nyproducerade hus. Inget byggnadsmaterial får användas 
som är radongenererande. Kunskap måste fi nnas om varifrån makadamfyllningen till 
grundläggningen, ballasten i betongen härrör. 
Husen kan grundläggas på sedvanligt sätt på hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående 
grundsulor, utbredda betongplattor eller plintar i naturligt lagrad jord eller ny kontrollerad 
fyllning med friktionsjord(grus,sand). Matjorden ska bytas ut under husen. Därefter 
rekommenderas att komprimering av terrassen sker med vibrationsvält med vikt minst 40 kN 
och 6 överfarter.

Stabilitet
Stabiliteten har kontrollerats för två avvägda sektioner genom huslägena vidare ner mot 
Nissan. Vid beräkningarna har betryggande säkerhet för totalstabiliteten inom området 
erhållits. Nuvarande vegetation i strandlinjen ska bevaras med syfte att minimera risken för 
erosionsskador.
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Markföroreningar
Demikon AB i Malmö har i februari 2011 gjort en miljöteknisk markundersökning av 
planområdet. Syftet med markundersökningen var att utröna huruvida tidigare industriell 
verksamhet i omgivningen har förorsakat föroreningar i jord eller grundvatten på fastigheten.
Länsstyrelsen har krävt ett utvidgat provtagnings och analysprogram. Sammanlagt har 
48 jordprover och 3 grundvattenprover tagits. Alla jordprover analyserades i fält med ett 
PID- instrument för att kontrollera eventuell närvaro av lättfl yktiga petroleumkolväten 
(VOC) i jordproverna. Dessa visade låga halter av fl yktiga organiska kolväten. Samtliga 
analyserade jordprover innehåller halter som understiger det föreslagna riktvärdet för känslig 
markanvändning vad gäller alifater, aromater samt BTEX. Sex jordprov skickades in för 
analys av metallerna arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel, vanadin och zink. Vid en provtagningspunkt (m3) mitt på fastigheten, uppmättes 
halter av bly i det ytliga jordlagret 0-0,2 m undermarknivån, som var något över de förslagna 
riktvärdena för känslig mark (KM). Gränsen går vid 50 mg/kg och uppmätta värdet var 
72 mg/kg. För jordprov m6 uppmättes halter av kvicksilver  som översteg det föreslagna 
riktvärdet för KM. Här uppmättes 0,31 mg/kg för det ytliga jordlagret 0-0,3 m under 
markytan. Riktvärdet för KM går vid 0,25mg/kg. Samtliga övriga jordprover innehåller 
halter som understiger det föreslagna riktvärdet för varje uppmätt parameter.

Analysresultaten för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) visar låga uppmätta halter.
Grundvattenprover togs från grundvattenrören m4, m6 och m7. Av de föreslagna riktvärdena 
som fi nns specifi kt för grundvatten har ingen av de uppmätta parametrarna i undersökningen 
överskridits.
RISKBEDÖMNING
Utbredningen av dessa punktföroreningar är okänd men begränsad då halter över riktvärden 
inte har påträffats vid någon annan provtagningspunkt. Uppmätta halter ligger 1,2 ggr (bly) 
respektive 1,4 ggr (kvicksilver) över det föreslagna riktvärdet för KM.

ÅTGÄRDER
Demikon bedömer att en utvidgad markundersökning med provtagning av det ytliga 
jordartslagret (0-0,5 m under markytan vid punkterna ms 3 och ms 6) för metallanalys 
är nödvändig, för att begränsa den påträffade föroreningen av bly och kvicksilver. 
Kompletterande undersökningar samt eventuell anmälan om sanering ska skickas till 
Länsstyrelsen.
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Med dagens kunskap om klimatpåverkan samt prognosticerade allmänt högre temperaturer 
i luft och hav, rekommenderas följande från SMHI. Dagens dimensionering för byggande 
invid vattendrag ska ta hänsyn till allmänt högre dimensionerande vattennivåer. Utförda 
beräkningar av SMHI visar att denna påverkan kan medföra 0,3 - 1,0 meter högre nivåer 
än dagens HHW100 (högsta vattenstånd). Hundraårsfl ödet på platsen för exploateringen av 
bostäder är + 154,5.  Markens befi ntliga nivå vid parkeringen är + 156,7. Lägsta golvhöjd i 
planbestämmelserna har satts till + 157,0.
Det innebär 2,5 meter högre än dagens HHW 100 (hundraårsfl ödet). 

Risk för översvämning
Marken sluttar svagt ned mot Nissan vid parkeringen. Runt parkeringen varierar markhöjden 
från +155 till +158. Därefter börjar en höjdskillnad på 4 meter upp till nivån +162,3 där 
Bruksvillan är placerad. För byggnader som blir placerade i närheten av Nissan och i en 
nivå som ligger i närheten av högsta högvatten fi nns översvämningsrisk. Färdigt golv på 
dessa byggnader skall läggas med säker marginal över högsta vattennivå. Det krävs att 
konstruktioner för schakt och grunder utförs vattensäkert.
En översiktlig översvämningskartering längs Nissan har utförts av Räddningsverket och 
SMHI 2002-06-01.
100 års-fl ödet för planområdet är beräknat till + 154,5 för planområdet

Vattendom vid dammen
Nedströms Åbron fi nns en damm med ett fall. Enligt den vattendom som fi nns för dammen 
från 1946, ligger höjden för vattendomen på  +153.78. Vid en omräkning till Rikets 
Höjdsystem RH 70, innebär det att +8 cm läggs till. Det blir en slutgiltig vattendomshöjd på 
+ 153.86.  
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Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.  
En bebyggelseinventering har upprättats 2008 över den kulturhistoriskt värdefulla 
”Bruksvillan” med trädgård som ingår i planområdet. Det fi nns dokumenterat att platsen 
bebotts sedan 1743 men den nuvarande herrgården stod klar 1850. Anledningen till att 
man byggde nytt just då var att den gamla herrgården brunnit ner. År 1895 övergick huset i 
familjen Gislows ägo och dess historia var sedan i 80 år sammanfl ätad med gummifabriken. 
När familjen sålde fabriken ingick villan i köpet och från 1927- 1975 användes den som 
bostad åt företagets VD:ar. Under en period användes den som utbildningslokal och fritids-
gård för företagets anställda. Från 1975 och framåt har huset använts som kontor och 
restaurang. Husets fasad är symmetriskt uppbyggd, trädgården på framsidan likaså. I parken 
fi nns ett lusthus som byggts vid senare tidpunkt. Parken har ett stort antal stora träd som 
kommer att behöva tas bort för att ge utrymme för de nya husen. Det är viktigt att så mycket 
som möjligt av träden  och miljön närmast Bruksvillan sparas

Byggnaden har ett kulturhistoriskt och konstnärligt värde som Corps de Logi i Gislaved.
Trots dåliga ytskikt är byggnaden väl bevarad och den enda tillbyggnad som gjorts 
går i samma stil som övriga huset. Dess höga detaljeringsnivå som fönsterindelning,  Dess höga detaljeringsnivå som fönsterindelning, 
fönsteromfattning, småfönster mot vinden och källaren är viktiga att bevara. Även fönsteromfattning, småfönster mot vinden och källaren är viktiga att bevara. Även 
dekorationen på fasaden samt bågarna över entrédelen är viktiga och bör bevaras för dekorationen på fasaden samt bågarna över entrédelen är viktiga och bör bevaras för 
framtida generationer. Materialet på ytterväggarna är puts, men vissa delar är av trä. framtida generationer. Materialet på ytterväggarna är puts, men vissa delar är av trä. 
Bottenvåningen är rusticerad med stora stenar. Takmaterialet är enkupigt lertegel.Bottenvåningen är rusticerad med stora stenar. Takmaterialet är enkupigt lertegel.
Rekommendationer för bevarande
Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Byggnaden skyddas i 
detaljplanen med bestämmelsen (q) rivningsförbud samt (med bestämmelsen (q) rivningsförbud samt (k) k) vilket innebär att karaktärs-vilket innebär att karaktärs-
dragen skall bevaras vid om- och tillbyggnad. Ombyggnads- och underhållsarbeten skall dragen skall bevaras vid om- och tillbyggnad. Ombyggnads- och underhållsarbeten skall 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. Vidutföras med traditionell teknik och traditionella material. Vid större ombyggnads- och 
underhållsarbeten bör det ställas krav på särskilt antikvarisk sakkunnig medverkan. 
Fredriksson arkitektkontor AB i Norrköping har gjort en skadeinventering (år 2008), samt 
förslag till fasadrestaurering av Bruksvillan. I utredningen fi nns en sammanfattning av 
skador och åtgärder som innefattar fasadrestaurering generellt, puts, utvändiga snickerier, tak 
och avvattning, övrigt (trappor, plåtarbeten, skorstenar), samt fasadritning med markering av 
vilka delar som skall målas med kalk- resp linoljefärg.

(Utdrag ur GYLLENFORS BRUKSHERRGÅRD skadeinventering samt förslag till fasadrestaureing samt 
bebyggelseinventering över den kulturhistoriskt värdefulla Bruksvillan från år 2008))
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Utdrag ur Kulturhistorisk utredning (2010-01-12). Rickard Wennerberg, 
Kulturförvaltning i Gislaveds kommun.

Miljön utgör en lugn, grön oas i tätorten. En förändring av miljön skulle kraftigt förändra 
upplevelsen vid och omkring Bruksvillan. En framtida exploatering bör därför ske med 
eftertanke och varsamhet, där hänsyn tas till miljöns upplevelsevärde. I detta sammanhang 
är det viktigt att  bevara så mycket som möjligt av parkmiljön kring villan. Ett byggande 
av två större bostadshus påverkar givetvis miljön, där både byggnadernas volym och höjd 
även kommer att påverka upplevelsevärdet. En annan fråga är också verksamheterna i 
Bruksvillan. 

Fornlämningar och eventuella framtida antikvariska insatser
Det planerade exploateringsområdet är beläget inom utsträckningen för fornlämning (RAÄ) 
nr 241 i Båraryds socken. I registret är nr 241 upptaget som hyttlämning, medan endst en 
punkt (RAÄ) nr 283 markerar glasindustrin (glasbruket). Ingen av dessa har antikvarisk 
status som fast fornlämning, istället har de status som övrig kulturhistorisk lämning och 
därmed sämre lagskydd. 

PLANOMRÅDET visas med blå linje
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Upphävande av strandskydd

Det aktuella området är sedan den 2 september 1982 planlagt för parkering, industri och 
kontorsändamål och strandskyddet är därmed utsläckt. Sedan den 1 juli 2009 överförs dock 
inte det upphävda strandskyddet per automatik i den nya planen utan ska enligt de nya 
strandskyddsbestämmelserna omprövas. Gislaveds Gislaveds Kommun har fattat beslut om att upphäva Kommun har fattat beslut om att upphäva 
strandskyddet mot den bakgrund att det fi nns särskilda skäl och intresset av att ta området i strandskyddet mot den bakgrund att det fi nns särskilda skäl och intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Marken utmed Nissan är i dagsläget ianspråktagen. En större parkering är förlagd närmast Marken utmed Nissan är i dagsläget ianspråktagen. En större parkering är förlagd närmast 
vattnet och även den gamla bruksvillan och dess park ligger inom strandskyddszonen 100 vattnet och även den gamla bruksvillan och dess park ligger inom strandskyddszonen 100 
meter. Parken är i den befi ntliga detaljplanen ingen allmän platsmark utan endast markerad meter. Parken är i den befi ntliga detaljplanen ingen allmän platsmark utan endast markerad 
som prickad mark samt en prickad planteringszon närmast vattnet. Bostäderna kommer i som prickad mark samt en prickad planteringszon närmast vattnet. Bostäderna kommer i 
den nya detaljplanen framförallt att ersätta parkeringsytor. Ett stråk utmed Nissan avsätts den nya detaljplanen framförallt att ersätta parkeringsytor. Ett stråk utmed Nissan avsätts 
som parkmark. Allmänhetens tillgång till strandzonen tryggas också av ett gångstråk och en som parkmark. Allmänhetens tillgång till strandzonen tryggas också av ett gångstråk och en 
brygga. Tanken är att stråket i framtida planer fortsätter utmed strandkanten, dels med en brygga. Tanken är att stråket i framtida planer fortsätter utmed strandkanten, dels med en 
gångbro över till Dalenparken och dels utmed stranden bort mot Glasbruksområdet. Stråket gångbro över till Dalenparken och dels utmed stranden bort mot Glasbruksområdet. Stråket 
fi nns även med som en illustration i den fördjupade översiktsplan över Gislaveds tätort. fi nns även med som en illustration i den fördjupade översiktsplan över Gislaveds tätort. 
Möjligheten att bygga bostäder utmed Nissan vid bruksvillan omnämns i översiktsplanen Möjligheten att bygga bostäder utmed Nissan vid bruksvillan omnämns i översiktsplanen 
som en strategi att göra Nissan mer synlig i tätorten. Marken är ianspråktagen och den som en strategi att göra Nissan mer synlig i tätorten. Marken är ianspråktagen och den 
fördjupade översiktsplanen visar på ett stort allmänintresse att utveckla området kring fördjupade översiktsplanen visar på ett stort allmänintresse att utveckla området kring 
Nissan och göra det till en attraktiv del av centrum. Planens genomförande förutsätter ett Nissan och göra det till en attraktiv del av centrum. Planens genomförande förutsätter ett 
upphävande av strandskyddet inom planområdetupphävande av strandskyddet inom planområdet
Bilden visar upphävandet ca 1,2 ha av strandskyddet inom angivet område.Bilden visar upphävandet ca 1,2 ha av strandskyddet inom angivet område.
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Bostäder
I gällande detaljplan  anges markanvändningen för industri och kontor på området. 
Bruksvillan används idag som restaurang. Bruksvillan skall bevaras och ges utökade 
möjligheter att även kunna användas till restaurang, vandrarhem, kontor, vårdlokaler mm. 
Ingen annan bebyggelse fi nns inom planområdet. Delar av planområdet har delvis använts 
som parkering åt intillliggande fastighet. Området vid parkeringen föreslås nu få ändrad 
användning till bostäder 

I detaljplanen regleras största tillåtna antal våningar för bostäderna till 6 våningar. Antal 
lägenheter regleras däremot inte. Beroende på antal våningar och lägenhetsstorlekar 
som slutligen väljs kan därför komma att variera.  Upplåtelseform regleras inte heller i 
detaljplanen vilket innebär att ägande-, bostads- eller hyresrätt kan bli aktuellt. Källare 
kommer inte att tillåtas enligt planbestämmelserna. Bebyggelsen inom närområdet har inte 
ett gemensamt formspråk utan varierar i ålder och utformning i 2 våningar. En friyta för 
utevistelse kommer att fi nnas på området. Utformningen bör vara lämpad för barns lek och 
äldres rekreation.
En ny fastighet kommer att bildas för fl erbostadshusen. Den blir avstyckad från fastigheten 
Henja 10:13 och den får ändamålet (B) bostad i max 6 våningar. Närmast Nissan avsätts en 
strandremsa som (PARK)  med plats för en strandpromenad och brygga.

Utformning av tomt
Längs strandpromenaden är det viktigt att tomtavgränsningarna inte utgörs av höga 
stödmurar och/ eller plank.

Tillgänglighet
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan nå målpunkter 
som entreér utan problem. Färdtjänst och taxi ska kunna nå alla entréer

Grönområde
Närmaste befi ntliga grönområde är ”Dalenparken” som ligger på motsatta sidan om Nissan. 
I tomtgränsen öster om planområdet fi nns också ett större gräsområde som i gällande plan är 
betecknad som (pl- område) planterat område. 

BRUKSVILLAN

ÅBJÖRNSGATAN

BRUKSVILLAN  PARK  modellfoto                     byggnadshöjden på husen är 23 meter
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Gator och Trafi k
Bron över Nissan på Åbjörnsgatan har nyligen genomgått en renovering. Det befi ntliga 
gatunätet anses därmed ha kapacitet för ökad fordonstrafi k som alstras från planförslaget. 
Planområdet föreslås trafi kmatas från två håll från Åbjörnsgatan. En på nuvarande infart till 
parkeringen och en via en befi ntlig entrégata till Bruksvillan. Infarten har ett servitut som 
kommer att utökas med exploatören av bostadsrätterna. Entrégatan kantas av en ensidig 
trädallé som har fått beteckningen (n1) Trädallén skall bevaras, i bestämmelserna. 

Kollektivtrafi k
Busslinjer mellan närmaste tätorter fi nns på Anderstorpsvägen ca 400 meters avstånd.

Gång- och cykeltrafi k
Från centrum till planområdet fi nns en befi ntlig gång- och cykelväg fram till Åbron. En ny 
gång- och cykelvägen har samtidigt byggts utefter Åbjörnsgatan förbi planområdet och fram 
till Reftelevägen. En ny strandpromenad planeras att anläggas på parkmarken närmast Nissan.

Parkering
Parkering sker på tomtmark. En ytterligare besöksparkering ska tillskapas öster om 
planområdet. Parkeringsnormen för Gislaveds kommun (antagen av byggnadsnämnden 1991-
12-18) anger behovet av bilplatser för olika verksamheter. För bostäder används 11 bilplatser 
per 1 000 m2 bruttoarea (BTA) som överslagsberäkning. 

strandpromenadstrandpromenad

ÅbjörnsgatanÅbjörnsgatan

För kontor är normalvärdet 14 och för restaurang är normalvärdet 46 bilplatser per 1000 
m2 (BTA). För de båda bostadshusen rör det sig om ca 8 900 m2 bruttoarea vilket ger ett 
behovstal på ca 95 parkeringsplatser. 40 platser planeras i parkeringsdäck vid husen och 
resten i husens närområde. En parkering kommar att placeras som gemensamhetsanläggning 
där den befi ntliga parkeringsplatsen fi nns idag. Delar av den befi ntliga parkeringen kommer 
att fl yttas till en plats vid Kommunhälsan ca 100 meter från nuvarande plats. 

Källa :Hitta .se

P

P

P

KommunhälsanKommunhälsan
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Skyddsavstånd 100 m 200 m resp. 300 m

Gislaved Folie

Hälsa och säkerhet/ Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” redovisas riktvärden för skyddsavstånd 
mellan bostäder och olika former av verksamheter. Riktvärdena utgör vägledning för 
integrering i såväl befi ntlig som ny bebyggelse. Till grund för riktvärdena ligger en 
sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa och säkerhet. Individuell bedömning är 
dock alltid nödvändig. Skyddsavstånd kan kombineras med andra åtgärder

280 mmm

Förteckning över företag och deras 
skyddsavstånd på Gyllenfors Industriområde

Gislaved Gummi
Formen 1

100m

200m

300m

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

BRUKSVILLAN PARK
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I byggnaden på fastigheten Henja 10:4 fi nns ett antal mindre företag, olika föreningslokaler, 
kommunens socialkontor samt en bouleförening lokaliserade. Gummifabriken tillverkar 
packningar och profi ler på fastigheten Formen 1, ca 300 m från den planerade bebyggelsen. 
Verksamheten ger upphov till vulkrök, en komplex blandning av olika kemikalier som ger 
reaktionsprodukter i gas- eller aerosolfas. Redan idag regleras industriverksamheten av det 
faktum att ett äldre bostadsområde ligger i den förhärskande vindriktningen direkt öster om 
kvarteret Formen 1. (30 meter till närmaste bostad). Den nu planerade bebyggelsen kommer 
att ligga ca 200 – 300 meter nordväst om Formen 1 och blir under normala vindförhållanden 
påverkad i mindre omfattning än befi ntliga bostäder. Gislaveds Gummi har också en 
blandningsavdelning i den sydöstra delen av byggnaden på Henja 10:4, knappt 200 m från 
planområdet. Den verksamheten genererar utsläpp till luft i form av stoft.
Gislaveds Folie tillverkar industriella folier och folielaminat av både PVC och halogenfri 
plast som ger upphov till utsläpp av lösningsmedel och mjukgörare. Verksamheten bedrivs på 
Bruket 7, som ligger ca 300 m från den tänkta bebyggelsen.  Det skyddsavstånd som Boverket 
angett som riktvärde för plastindustrier är (200 m) medan gummifabriken ligger inom 
motsvarande avstånd för gummiindustrier (500 m) men gummifabrikens verksamhet är redan 
idag begränsad av närliggande bostäder i andra riktningar. 
Båda företagen har moderna reningsanläggningar. Gislaved Folie har idag en bullernivå som 
nattetid understiger 40 dBA. Gislaved Gummi har under hösten 2010 installerat ny utrustning 
för minskning av vulkrökens luktstörningar och utsläpp av partiklar till luft och båda 
företagen uppfyller gällande villkor för utsläpp av partiklar och lösningsmedel till luft samt 
villkor för kemikaliehantering och buller. 
Att det fi nns reningsutrustning installerad innebär inte att det är nollutsläpp och även den 
modernaste reningsutrustning kan drabbas av driftstörningar som kan orsaka olägenheter för 
närboende, men sannolikheten för att detta ska uppstå mer än sporadiskt bedöms som liten.  
Risk fi nns också för att industrierna genererar ett ständigt bakgrundsbrus från t ex fl äktar 
och transporter. Även om gällande bullervillkor underskrids, kan sådana ljud upplevas som 
störande.  

Sammanfattning
Blandningen av bostäder och verksamheter är vanligt förekommande i våra industriorter 
vilket innebär höga miljökrav på industrierna. Den föreslagna byggnationen vid Bruksvillan 
förändrar inte situationen för industrin eftersom den redan idag måste klara riktvärden till 
befi ntliga bostäder 30 meter från produktionen. Den gamla bruksvillan med tillhörande park 
kommer att fungera som buffert mellan planerade bostäder och den närliggande industrin. 
Långsiktigt har Gislaveds kommun tagit ställning för att bruksområdet ska utvecklas i den 
riktning som detaljplanen föreslår, när den fördjupade översiktsplanen antogs. Långsiktigt 
är kommunens intention att området ska utvecklas mot bostäder, kultur, aktivitets- och 
rekreationsområde och att industrin utvecklas mot mindre störande. Se bifogad idéskiss av 
hela området. 
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STRANDPROMENAD   ILLUSTRATION

Friytor, Parkmark, Strandpromenad
De träd som står längs strandkanten kommer att bevaras så långt det är möjligt med 
syfte att bevara den gröna barriären som fungerar som spridningskorridor utmed 
Nissan. Området utmed Nissan med allmänt promenadstråk, brygga och parkmark 
tas efter färdigställandet över av kommunen. Stråket och parkmarken blir del av 
Dalenparken som senare kan komma att förlängas med ny gångbro över till befi ntliga 
Dalenparken och fortsatt stråk bort till Glasbruksområdet. Området har getts 
användningen ( PARK). 

Åbjörnsgatan
Nissan

   SEKTION

Brandväg
Strandpromenaden kan användas som brandväg. Räddningstjänsten behöver kunna köra 
fram med räddningsfordon med 13 tons axeltryck och evakuera via balkongerna. Det 
krävs därför hårdgjorda ytor på husens sidor så att stegbilarna ska kunna stå stadigt.
Räddningsvägen skall hållas snöröjd vintertid. Bostäderna förses med bostadssprinklers.

Bruksvillan Park max 6 vån Bruksvillan



24

Ledningskarta

Le
dn

in
gs

up
pg

ift
er

 fö
r t

el
e

Le
dn

in
gs

up
pg

ift
er

 fö
r V

A



25

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten 
Området ansluts till befi ntlig kommunal vattenledning i Åbjörnsgatan. 

Avlopp 
Befi ntliga avloppsledningar inom planområdet är idag både kommunala och privata 
ledningar. Det ändras nu till att anslutas till det kommunala ledningssystemet vid bostads-
området Dalen. En ny ledning under Nissan samt ny pumpstation kommer att byggas. 
 
Dagvatten
Den befi ntliga parkeringen har dagvattenledning som går ut i Nissan. Som förutsättning 
för den planerade byggnationen av bostäder i området gäller att inget orenat dagvatten får 
rinna ut i Nissan. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet tas omhand lokalt eller 
genomgå rening innan det avleds till Nissan. 

El, Tele och Gas
Gislaveds Energi AB är huvudman för eldistributionen inom planområdet. Tillkommande 
bebyggelse försörjs med en ny jordkabel från söder. Ingen ny nätstation behövs i området i 
detta skedet. Teleledningar ligger nergrävda i Åbjörnsgatan. Närmaste gasledningarna ligger  
i Glasbruksgatan.  

Värme
Möjligheter fi nns att värma de nya bostäderna med fjärrvärme.

Avfall
Utrymmen inomhus för källsortering av restprodukter skall fi nnas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ansvarig handläggare för detaljplanen har varit planerare Britt Benjaminsson. Dessutom 
har stadsarkitekt Magnus Runesson, planarkitekt Patrik Karlsson samt miljö-och 
hälsoskyddsinspektör Maud Enqvist och  Elisabet Pagacz medverkat i planarbetet. 
Kommunekolog Bengt-Göran Ericsson samt samhällsutvecklare Irene Ljungskog, 
kommunstyrelsekontoret; Rickard Wennerberg kulturförvaltningen, Ali Yehya tekniska 
kontoret samt mark- och exploateringschef Malin Sveningsson har också deltagit i arbetet.

Gislaveds kommun
februari 2012

Britt Benjaminsson
Planerare
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Behov av MKB enligt Plan- och bygglagen
En separat MKB (miljökonsekvensbeskrivning) kommer inte att upprättas eftersom planen 
inte anses innebära någon betydande påverkan som avses i PBL 5:18 av miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten och andra naturresurser. Att ingen betydande påverkan 
förorsakas redovisas nedan.

Hushållning med naturresurser
Bedömningen är att planutformningen innebär mest positiva konsekvenser i förhållande till 
pågående markanvändning.

Hälsa och säkerhet/MKN 

Miljökvalitetsnormer/vatten Nissan:   Anderstorpsån - Södra Gussjön
Miljökvalitetsnormerna för vatten är framåtsyftande och först efter 2015 kan en norm anses 
överträdd. Inga regelbundna mätningar av Nissans vattenkemiska förhållanden på platsen 
fi nns att tillgå.  Över tiden kommer dock tillgången på data att förbättras. För Sverige 
fi nns ett generellt undantag för kvicksilver. Anledningen är de höga bakgrundsvärden av 
kvicksilver som vi har i Sverige.

Ekologisk status: God
Det är mätningar av näringsämnet fosfor samt försurning (pH) som har avgjort statusen.
Undersökningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) visar hög status. Vattendraget har en 
viss hydromorfologisk påverkan. Det innebär att människan genom rensning och omgrävning 
har förändrat vattenmiljön, vilket kan skada djur- och växtlivet. 
Risk Vattendraget har idag God status. Det fi nns en risk för att det inte uppnår God status år 
2015 om dagens kalkning avslutas för tidigt.

Kemisk status: (exklusive kvicksilver) God
Vattendraget har idag God status. Inga mätningar av miljöfarliga ämnen är gjorda. Mätningar 
måste göras för att säkerställa statusen.
Risk Eftersom inga mätningar av miljöfarliga ämnen är gjorda vet vi inte säkert om statusen 
är God. Det fi nns en risk för att vattendraget inte uppnår God status år 2015.

Ytvatten status: God
Ytvattnet i Gislaved domineras av Nissans huvudfåra. Nissan utgör också recipient för såväl 
avloppsvattnet som dagvattnet. 

Grundvatten -Kvantitativ 2009 - 2015  status:God 
Grundvatten -Kemisk status (exklusive kvicksilver) 2009-2015 status: God
Norr och öster om Gislaved ligger en grundvattentillgång (Gislaved -Alabo). Kommunen 
håller även på att titta på en ny reservvattentäkt längre norr ut. Tillgången till grundvatten av 
god kvalitet kommer därmed att uppnås. Målet är att vattnets status inte ska försämras. 
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Miljökvalitetsnormer/luftföroreningar
Av de luftföroreningar som biltrafi ken för med sig är det främst kvävedioxid och 
partiklar (PM10) som kan ha betydelse för hälsa och miljö och som omfattas av de 
miljökvalitetsnormer som fi nns beslutade. För kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid och bly 
fi nns inga relevanta mätningar för Gislaved, som kan belägga halterna i utomhusluften. Det 
fi nns inte heller några relevanta nomogram eller tabeller för att kunna beräkna värdena.
Den gata som har mest trafi k i området och som förväntas påverka mest, av en eventuell 
planläggning, är Åbjörnsgatan. De trafi kmätningar som Gislaveds kommun har utfört utefter 
Åbjörnsgatan visar på trafi kmängder på 3670 fordon/dygn. Med hänsyn till en allmän 
trafi kökning i samhället (1,5- 2 % per år) beräknas trafi ken längs Åbjörnsgatan år 2012 
vara ca 3725 fordon/dygn. Tas även hänsyn till en fortsatt förväntad trafi kökning beräknas 
Åbjörnsgatan på tio års sikt ha en trafi kmängd på ca 4200 fordon/dygn. 
Den verksamhet som medges i detaljplanen förväntas dock inte medföra överskridanden av 
gällande normer. Den nya förbifarten av väg 27 har just börjat byggas och förväntas bli klar 
inom de närmaste åren utanför Gislaved. När vägen är klar innebär det att trafi ken allmänt 
förväntas minska i Gislaveds centrum i framtiden.

Vattenavrinning och översvämningsrisk
Inom planområdet får inget orenat dagvatten släppas ut i Nissan. 
Enligt översvämningskartering för Nissan är hundraårsfl ödet på platsen för exploateringen 
+ 154,5. I planbestämmelsen anges att lägsta färdiga golvhöjd för ny bebyggelse är  + 157,0 
meter. Det innebär 2,5 meter över 100:års fl ödet

Trygghet
Behovet av trygghet i den egna hemmiljön är central för människors psykiska välbefi nnande.
Några vägledande principer för brottsförebyggande stadsplanering är klara rumsliga 
ansvarsförhållanden, befolkade rum, överskådlighet och synlighet.
Området kommer att belysas nattetid.

Socialt perspektiv
Utformningen av bebyggelsemiljön är gjord utifrån att alla människor ska kunna bo och 
trivas här. Planförslagets trafi kmiljö avses inte inbjuda till höga hastigheter. Möjligheterna till 
friluftsupplevelser är mycket goda i området.

Sammanfattning
Tidigare beräkningar i kommunen visar att halterna av kvävedioxid och partiklar ligger klart under 
miljökvalitetsnormens gränsvärde i kommunens mest utsatta trafi kmiljöer. Gislaveds Kommun 
anser därmed, på goda grunder, att planförslaget kan genomföras utan att miljökvalitetsnormen 
ur hälsoperspektiv förväntas överskridas.
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Detaljplan för fastigheten Henja 10:13 
i Gislaved,Gislaveds kommun, Jönköpings län 
BRUKSVILLAN PARK

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen 
har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Planen avser att möjliggöra byggnation av fl erbostadshus.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och kommande exploatör. I 
avtalet skall bland annat markfrågor, VA-avgifter samt utbyggnad av olika anläggningar 
regleras. 

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och följande tidplan gäller:
Utställning mars 2012, antagande augusti 2014
Laga Kraft 3 veckor efter antagandet. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är på 10 år och räknas från den dag planen vunnit laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid”innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning
Tekniska kontoret ansvarar för gata, park och VA-anläggning.
Fastighetsägaren är ansvarig för att att planen genomförs på kvartersmark.
och att tillgänglighet uppnås. Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet, (PARK).

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den tillhörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Fastigheten Henja 10:13 avstår mark för allmän plats. (Park)
Parkmarken närmast Nissans överlåts till kommunen som sedan bygger och sköter 
strandpromenaden.
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Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder kan genomföras genom avstyckning, 
fastighetsreglering samt anläggningsförrättning. 

Kvartersnamn
Planområdet ligger inom Gislaveds tätort där fastighetsbeteckningar grundas på 
kvartersnamn. Planområdet får det nya kvartersnamnet ”Bruksvillan”.

Servitut
Den fastighet som ska nybildas för bostäder behöver säkerställa sin rätt till utfartsväg fram 
till allmän väg. Detta kan ske genom servitut eller anslutning till gemensamhetsanläggning.
Henja 10:13, Verkstaden 1 o 2 kommer att belastas av utfarten. Henja 10:13 belastas 
också av servitut för parkering. Delar av parkeringen fl yttas till fastigheten Verkstaden 2. 
Servitutet kommer att utökas och belasta Verkstaden 2. 

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

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Gång- och cykelväg m.m.
För att möjliggöra en trygg trafi ksituation för gående och cyklister i hela området, har 
trottoaren breddats och en ny gång- och cykelväg byggts på Åbjörnsgatan fram till 
Reftelevägen. En strandpromenad planeras byggas på parkmarken som avsätts ner mot 
Nissan. Möjligheter ges att bygga en brygga vid strandkanten. 

El- och teleledningar
Befi ntliga el- och teleledningar ligger i Åbjörnsgatan.  

VA-ledningar och dagvatten
Den befi ntliga byggnaden i området är idag ansluten till kommunalt vatten men har enskilt 
avloppssystem. De nya husen kan kopplas på samma vattenledning vid Åbjörnsgatan. För 
spillvattnet kommer en ny tryckledning att byggas under Nissan. Det är ca 100 meter till 
anslutningspunkten på andra sidan Nissan. Kostnaden är ca 100.000 kr för ledningen och 
bekostas av Gislaveds Kommun. Framtida exploatör bekostar anslutningsavgift för vatten 
och avlopp för de nya byggnaderna. Till detta krävs en pumpstation till en uppskattad 
kostnad av ca 100.000 kr som bekostas av Gislaveds Kommun.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Kostnader för alla interna anläggningar samt anslutningsavgifter till VA kommer att 
bekostas av exploatören. Övriga kostnader som planområdet genererar kommer hanteras i 
exploateringsavtalet.

Genomförandebeskrivningen är upprättad i samarbete med Mark-och exploateringschef 
Malin Svenningsson och Ali Yehya Tekniska kontoret, Gislaveds Kommun.
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BEHOVSBEDÖMNING
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 5 kap 18 § i plan och bygglagen (PBL) och 
enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB). För att utreda om genomförandet av en detaljplan antas 
medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål görs en behovsbedömning. 
Som underlag för bedömningen har använts en checklista som behandlar förutsättningarna 
på platsen samt vilken påverkan genomförandet av projektet förväntas ge. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län har godkänt upprättad behovsbedömning

Platsens förutsättningar
Befi ntlig byggnad på Henja 10:13 (Bruksvillan) är kulturhistoriskt värdefull. Den används 
som restaurang och kontor. Marken runt Bruksvillan är en park som är obebyggd förutom 
ett litet lusthus. Närmast Nissan består marken av en hårdgjord parkering (2000 m2) samt en 
strandremsa med inslag av buskar och träd. Ett 30- tal stora träd fi nns vid Bruksvillans park. 
Flera av dessa är bevarandevärda.

Planens styrande egenskaper
Planens intention är att Bruksvillan med delar av parken ska bevaras. Området kommer att 
utökas med nya bostäder. Området skall även inrymma park, parkering, gångstig samt brygga. 
Intentionen är att planen styr byggnadshöjden. Planen kommer också att styra in- och utfarten 
till Åbjörnsgatan. Detta styrs genom servitutsavtal. Gestaltningsfrågor kommer att behandlas 
i samband med bygglov. Byggnader skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt. 
Delar av ytorna som skall användas för parkering kommer att anges. Vissa parkeringsytor 
ingår i området utan att defi nieras. 

Planens tänkbara effekter
Det är framförallt trafi ken utefter Åbjörnsgatan som kan förväntas få de största 
konsekvenserna för omgivningen både ur trafi ksäkerhetsaspekt, men också för utsläpp till luft, 
mark och vatten. För omgivande fastigheter är det främst två tillståndspliktiga industrier på 
300 meters avstånd som kan uppleva en begränsning av att bostäderna byggs. De parkeringar 
som fl yttas 100 meter till andra parkeringar i och  utanför planområdet kan också upplevas 
som negativa konsekvenser. 

Sammanvägd bedömning
Gislaveds kommun har upprättat en behovsbedömning i febr 2011, som visar att planen 
medför viss påverkan i området och dess närhet. Genomförande av detaljplanen bedöms ändå 
inte medföra så stor påverkan att någon miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Den påverkan 
och de konsekvenser förslaget medför beskrivs i detaljplanen. 

Bedömningen är upprättad av planerare Britt Benjaminsson i samarbete med miljöfunktionen 
på Bygg- och miljöförvaltningen.

Britt Benjaminsson
Gislaved 2012-02-10
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BEHOVSBEDÖMNING 
checklista för Henja 10:13
upprättad 2010-12-01

inver-
kan

FAKTORER stor liten KOMMENTAR
PLATSEN

Internationella konventioner (Natura 
2000, UNESCO, Världsarv, CW-
område (Internationellt betydelsefullt 
våtmarksområde)) 

X Berörs inte

Miljöbalken 3-4 kap. (hushållningsbest
ämmelser)

X Nissan är riksintresse norr och 
söder om Gislaveds tätort

Miljöbalken 7 kap. (strandskydd 
biotopskydd, natur- kulturreservat)

X Strandskydd 100 m berörs
Intrånget i strandskyddet innebär 
inte att förutsättningarna för djur 
och växtliv försämras. Det rörliga 
friluftslivet förbättras.

Stora naturvärden X Ett naturområde(Nissans strand)  
samt solitärträd fi nns inom området

Rekriationsområde X Område som tidigare var 
privatmark blir strandpromenad

Byggnads- och fornminnen samt  
byggnader och bebyggelsemiljöer 

X Byggnaden på Henja 10:13 
(Bruksvillan)  är utpekad som 
kulturhistoriskt värdefull

Konfl ikter med ÖP och FÖP X Överensstämmer med pågående 
FÖP

Övriga kommunala beslut X Ny Gc-väg förbi området planeras

Gifter, skadliga ämnen och 
andra föroreningar i mark- och 
vattenområden. 

Miljöteknisk undersökning pågår
inget registrerat

Geologi Geoteknisk undersökning pågår

Översvämningsrisk X Området lokaliserat inom riskom-
råde för dim. fl öde enligt SMHI:s 
översvämningskartering

Omgivningsbuller X Kan påverkas av trafi kbuller

Omgivningspåverkan X Trafi ken utefter Åbjörnsgatan är 
tidvis intensiv. 2 tillståndspliktiga 
industrier med god rening på ca 
300m avstånd

PÅVERKAN
Projektets omfattning X Bostäder i 6 vån  med parkeringar, 

Projektets förening med andra projekt X Områdets attraktivitet är sam-
manhängande med de kulturhisto-
riska värdena. Samtidigt krävs ett 
nyttjande av byggnaderna för att de 
inte ska förfalla
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Den bebyggda miljön. X I området fi nns stora kulturvärden.
Planen styr endast i begränsad 
omfattning utformningen av nya 
bebyggelsen. Det sker till största 
delen i bygglovet

Långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur. X Projektet ger ett varierat utbud av 
bostäder i centralt läge

Användningen av energi, vatten och 
andra naturresurser. 

X Styrs inte i planen

Tillgång till natur- och grönområden X Strandområdet vid Nissans strand 
blir allmän platsmark. 
(Tidigare privat mark) 

Utveckling och bevarande av  
biologiska mångfald

X Ett antal stora träd skyddas i 
parken vid Bruksvillan

Tillgång till miljöanpassade 
kollektivtrafi ksystem samt bra  gång- 
och cykelvägar.

X Ny gång- och cykelväg planeras 
till Reftelevägen. Omfattningen av 
människors dagliga transporter 
minskar

Skadliga luftföroreningar, 
bullerstörningar, skadliga radonhalter 
eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.

X Förutom de som brörs i MKN 
förväntas ingen större påverkan

Dagvatten X Dagvattnet skall renas före utsläpp 
till recipient

Risk för olyckor X Närheten till Nissan kan medföra 
olycksrisker

Miljömålen X Täta blandade städer är en väg att 
nå uthålligare städer

Rekreation X Genom förtätningen tas mindre 
naturmark i anspråk och redan 
gjorda investeringar utnyttjas i 
infrastrukturen.

Utsläpp av gifter, skadliga ämnen 
och andra föroreningar i mark- och 
vattenområden. 

X Största påverkan är buller och 
luftföroreningar från trafi ken till och 
från området.

Miljökvalitetsnormer (MKN) X Se separat utredning
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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Normalt planförfarande

UPPDRAG
På beställning från t.ex. markägare eller kommunstyrelsen beslutar 
bygg- och miljönämnden att detaljplan skall arbetas fram.

PROGRAM ( ej obligatoriskt)
Politikerna i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ger 
direktiv för arbetet i ett program  som anger vad planen skall 
innehålla. En tillräckligt detaljerad översiktsplan kan ersätta plan-
programmet.

SAMRÅDS-
REMISS
Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare, hyresgästorganisation, länsstyrelsen, kommunala 
myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av 
förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs 
ut i kommunhuset och lokalt på t.ex. bibliotek. Information och 
samrådsmöte anordnas.  Normal samrådstid är två månader.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE
De synpunkter som framförts sammanställs i en samråds-
redogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från remissvaren 
och godkänns av bygg- och miljönämnden.

UTSTÄLLNING
Det nya förslaget ställs ut igen för granskning. Annonsering sker 
i lokala dagstidningar under rubriken KUNGÖRELSE. Berörda 
fastighetsägare m.fl . underrättas med brev. Granskningstiden är 3 
veckor. Under tiden kan alla som har anmärkningar framföra dom 
skriftligen till Gislaveds kommun, bygg- och miljönämnden 332 
80 Gislaved. Dessa redovisas i ett granskningsutlåtande som efter 
granskningstiden skickas till de som framfört anmärkningar.

ANTAGANDE
Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

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

LAGA KRAFT
Om ingen överklagar vinner planen laga kraft tre veckor efter 
antagandet. Detta kungörs med annons i lokala dagstidningen


