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Detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i Anderstorp. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
Inledning 
Bygg- och miljönämnden Utskott Gislaved beslutade den 17 november 2020 att ge bygg- och miljöför-
valtningen uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Anderstorps-Törås 2:64 m.fl. Töråssko-
lan i Anderstorp. 
 
Syftet med detaljplanen är att utöka Töråsskolans byggrätter som idag är kraftigt begränsade samt att se 
över trafiksituationen som kommer att öka till planområdet. Töråsskolan kommer efter den planerade 
skolomorganisationen i Anderstorp att bli en skola med förskola och skola upp till årskurs tre. Omorga-
nisationen innebär att antalet elever kommer att fördubblas, från cirka 150 till 320 elever. 
 
Den 26 oktober 2021 beslutade Bygg- och miljönämnden Utskott Gislaved att låta sända ut förslag till 
detaljplan på samråd. Samrådet varade mellan 8 november – 15 december 2021. Myndigheter, sakägare 
och berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte 
gjordes i ortstidningarna. Samrådsmötet ägde rum 29 november 2021 på Töråsskolan. 
 
Samrådsmöte 
Huvudsynpunkter som diskuterades: 

• Detaljplanen medför till ökad trafik på närliggande villagator. 

 
Skriftliga yttranden inkomna under samrådstiden 
 
Lantmäteriet 2021-12-14 Ingen erinran 
Länsstyrelsen Jönköpings län 2021-12-16 1 
Nordion Energi 2021-11-09 2 
Skanova (Telia Company) AB 2021-11-10 3 
E.ON 2021-12-10 4 
Tekniska nämnden 2021-12-10 5 
Kommunstyrelsen 2021-12-10 6 
Barn- och utbildnings 2021-12-20 Ingen erinran 
Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott 2021-12-20 Ingen erinran 
Fastighet- och servicenämnden 2021-12-22 7 
 
Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formulering hänvisas till respektive 
skrivelse, som finns tillgängliga på bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 

mailto:kommunen@gislaved.se


 

 

 2 (7)  

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län (yttrande redovisat i sin helhet) 
 
MKN 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Länsstyrelsen vill skicka med att eftersom ytvat-
tenförekomsten redan idag har sämre än god status så krävs det att belastningen inte ökar till Törås-
bäcken. Dagvatten bör därför renas före utsläpp till Töråsbäcken och det är viktigt att planera samt av-
sätta ytor för detta i detaljplanen. Dagvattenhanteringen bör även innehålla åtgärder som förhindrar ris-
ken för att förorenat sediment sprids nedströms vid höga flöden eller stora punktutsläpp av dagvatten. 
 
Förorenade områden  
I anslutning till föreslaget detaljplaneområdet finns flertalet potentiellt förorenade områden, EBH-objekt, 
vars konsekvenser är oklara. EBH-objekten är inom olika branscher bland annat verkstadsindustri med 
halogenerade lösningsmedel. Under 1980-talet brann EBH-objekt (id 151895) ned vilket är en period då 
PFAS skum användes. Halogenerade lösningsmedel till exempel klorerade lösningsmedel och PFAS är 
föroreningar som oftast har ett komplicerat spridningsmönster när det kommer ut i miljön och det 
måste säkerställas att det inte föreligger någon risk för hälsofarliga halter. De vanligaste exponeringsvä-
garna i inomhusmiljö för klorerade lösningsmedel är normalt via inomhusluft och dricksvatten.  
 
All mark som planläggs som skolverksamhet ska uppfylla kraven för känslig markanvändning. Av handling-
arna framgår bland annat att prov på asfalt överstiger kraven för känslig markanvändning beträffande 
PAH:er. Planhandlingarna behöver kompletteras gällande hur planområdet kommer uppfylla kraven för 
känslig markanvändning. Eftersom fyllnadsmassorna har en tendens att vara heterogena med komplex 
karaktär behöver även dessa hanteras för att uppfylla kraven för känslig markanvändning. 
 
Innan planen kan antas behöver kommunen säkerställa att marken uppfyller kraven för känslig markan-
vändning. Vid behov av eventuella åtgärder för att säkerställa markens lämplighet förordar Länsstyrelsen 
att dessa ska åtgärdas innan planen antas. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Klimatanpassning  
Det är bra att kommunen har använt sig av Länsstyrelsens framtagna klimatfaktor på förväntad framtida 
klimatförändringar och ökade regnmängder/skyfall för länet på 1,4. Länsstyrelsen vill även trycka på vik-
ten av användningen av genomsläppligt material för att gynna dagvattenhanteringen.  
Med tanke på riskerna kopplade till klimatförändringar är det även lämpligt att kommunen för ett reso-
nemang kring hur förorenat sediment kan påverka planområdet vid översvämning, eftersom bäcken ligger 
intill planområdet. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kom-
munens åsikt. 
 
Kommentar: 
MKN 
Kommunen har inför granskning av detaljplanen kompletterat dagvattenutredningen med en fördjupning i syfte 
att uppskatta utrymmesbehovet, placering, fördröjning och rening av dagvatten. Utredningen redogör även 
förväntad rening med de olika alternativen som föreslås i dagvattenutredningen. Den fördjupade utredningen 
visar på att belastningen inte ökar till Töråsbäcken.  
Inom delavrinningsområdet har en yta avsatts för svackdike som ska både rena och fördröja dagvatten. Kom-
munen blir huvudman för denna åtgärd. Även inom skoländamålet har en yta avsatts för både rening och för-
dröjning av dagvatten. För att säkerställa att denna åtgärd kommer till stånd har en administrativ bestämmelse 
kopplats till villkor för startbesked.  
Avsnittet ”Dagvatten och skyfall” redogör hur dagvatten kommer att renas och fördröjas så inte uppstår höga 
punktutsläpp. Här redovisas även avsatta ytor för hantering av dagvatten. 
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Förorenade områden 
Miljöteknisk markundersökning har kompletterats med provtagning av dricksvatten och inomhusluft, klorerade 
alifater och översiktlig inventering och bedömning av fastigheter i närområdet som potentiellt kan sprida förore-
ningar till planområdet EBH-objekten konsekvenser och påverkan på planområdet har redogjorts i avsnittet ”För-
orenad mark”. 
För området som i detaljplanen redovisats som ”tippyta” har genom planbestämmelse säkerställs att grävning, 
schaktning och hantering av deponin sker enligt kommunens kravställning.  
 
Klimatanpassning 
Dagvattenutredningen rekommenderar hålad marksten och rasterytor (genomsläppliga markmaterial) och gröna 
tak för att gynna dagvattenhanteringen.  
Markområdet allra närmast Töråsbäcken riskerar då att få vattenmassor upp till max 0,5 m över marknivån 
enligt skyfallsmodelleringen. Trots risken för översvämning bedöms risken för betydande spridning av förorenat 
sediment inom planområdet vara liten. Bedömningen baseras på att endast marken allra närmast Töråsbäcken 
risker att översvämmas då slänterna kring bäcken är flera meter höga. 
 
2. Nordion Energi (yttrandet har sammanfattats). 
Vi önskar att ledningarna märks ut med – G – i plankartan. 
 
Förtydligande av yttrande (mail inkommen 2022-05-12). 
”I detta fallet vill vi försäkra oss om att vår energigasledning till Krokusgatan, med restriktionsområdet 
om 2 meter på vardera sida om ledningen, hamnar inom u-området/prickad mark.” 
 
Kommentar: 
Plankartan har granskats och säkrats med minst två meter på vardera sida om ledningen. 
 
3. Skanova (Telia Company) AB (yttrandet har sammanfattats). 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflytt-
ningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part 
som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar: 
De teleledningar som anses vara allmännyttiga ligger antingen inom ett så kallat u-område (markreservat för 
allmännyttiga ändamål) eller allmän platsmark. Dessa bedöms kunna ligga kvar på befintlig placering. Övriga 
teleledningar inom planområdet som är dragna till skolbyggnader åligger fastighetsägaren att bekosta en even-
tuell omplacering. 
 
4. E.ON (yttrandet har sammanfattats). 
Inom området har E.ON markförlagda låg-och mellanspänningskablar i osäkert läge, samt två transforma-
torstationer. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. För elledning i mark 
får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan led-
ningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation 
och underhåll försvåras. 
 
E.ON noterar att våran mellanspänningskabel i mitten av plankartan (nord-sydligriktning) ser ut att 
hamna inom u-området, vilket vi är tacksamma för. U-området för mellanspänningskablar inom kvar-
tersmark ska vara minst 4 meter brett med markkabeln i mitten. Den restriktion i markanvändningen 
som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formu-
lering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 
 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning (så som en transforma-
torstation) vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara 



 

 

 4 (7)  

utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar bygg-
nadsdel eller brännbart upplag är 5 meter, vilket vi noterar är utlagt i plankartan. SS-EN 61936-1 
föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att till-
räckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 
 
Kommentar: 
Inom u-områden som kommunen anser vara allmännyttiga är bredden minst fyra meter från närmaste ledning. 
Ledningar som saknar servitut eller avtal för placering åligger ledningshavaren att flytta, om behovet uppstår. 
 
Rekommenderad skrivelse för planbestämmelse anser kommunen inte behövas. Bestämmelsens syfte är att 
reservera områden för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål. Markreservationen anses vara till-
räcklig. 
 
Kommunen vill vara tydlig med att ett avtal eller servitut inte hittats gällande ledning som går från transforma-
torstationen i en nordvästlig dragning genom skolområdet, se bild nedan (ledning i lila färg). Vid behov av bygg-
nation inom området ska ledningshavaren flytta ledningen inom ett så kallad u-område. 
 

 
 
5. Tekniska nämnden (yttrandet har sammanfattats). 
Den södra sidan av Töråsbäcken bör vara kvartersmark och inte naturmark. Det försvårar annars sköt-
seln där. 
 
Kommentar: 
Allmän platsmark natur söder om Töråsbäcken har utökats längst med hela bäcken för att lättare kunna fastig-
hets bilda, förtydliga skötselansvar för berörda huvudmän samt skapa ytor för eventuell ytvattenhöjning. Då 
bäcken är förorenad bedöms lämpligast att ytan är inom kommunalt huvudmannaskap. 
 
6. Kommunstyrelsen (yttrandet har sammanfattats) 
MKN: 
En utökning av verksamheten innebär en ökning av parkeringsplatser (trafik) inom området vilket ökar 
belastning vad gäller föroreningar till recipienten Töråsbäcken, som i dagsläget inte uppfyller miljökvali-
tetsnormer (MKN) för varken ekologisk eller kemisk status. Orsaken till detta anges i VISS för Törås-
bäcken både till förorenade områden och urban markanvändning där dagvatten pekas ut som en risk för 
sänkt status: 
 
”Dagvatten från hårdgjorda ytor i tätorter, vid industrier och vägar kan innehålla föroreningar som ensam eller 
tillsammans med annan påverkan på vattenförekomsten kan utgöra en betydande påverkan på vattenförekoms-
tens status. Ämnen som ofta förekommer i höga halter i dagvatten och där dagvatten därmed ensamt eller till-
sammans med andra källor kan leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs är främst PAH'er och 
metaller, som koppar, zink, bly och kadmium.” 
 
En risk för ökad belastning via dagvattnet är alltså ökad trafik och fler parkeringar inom planområdet. I 
dagvattenavsnittet anges att dagvattenutredningen visar på att det inom planområdet är både möjligt att 
fördröja samt rena dagvattnet. Detta behöver belysas och förtydligas i avsnittet om MKN för vatten då 
bedömningen är att detaljplanen inte bedöms påverka MKN. 
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Dagvatten: 
Konsekvenser och åtgärdsförslag för dagvattenhantering bör även beskrivas tydligare i avsnitt Dagvatten. 
Jämförelsevis innehåller avsnitt Gator och trafik två väl redovisade, alternativa trafik-/parkeringslösningar 
från trafikutredningen och avsnitt MKN för Luft motiveras också tydligt. Att dagvattenhanteringsfrågor 
inte redovisas i samma utsträckning ger intrycket att dessa är av mindre betydelse. 
 
Klimatanpassning: 
En ytterligare aspekt kopplat till fler parkeringsplatser är att stora hårdgjorda ytor med lite eller ingen 
växtlighet skapar värmeöar och oattraktiva utemiljöer samt är negativt ur ett klimatanpassningsperspek-
tiv. Detta är viktigt att ha i åtanke vid utformningen för att minimera dessa effekter, speciellt med tanke 
på att barn är en extra känslig målgrupp. Som dagvattenutredningen föreslår är en genomsläpplig markyta 
såsom gräsarmatur vid parkeringsytan lämpligt. 
 
Energistrategi 2011-2020: 
I avsnittet Energi hänvisas till Energistrategi 2011-2020. Den är sedan juni 2021 upphävd och de övergri-
pande inriktningarna för energiutvecklingen i Gislaveds kommun är ersatta med Strategi för hållbar ut-
veckling. 
 
GC-väg: 
I dagsläget används skolgården mellan Krokusvägen och Snickargatan som gång och cykelväg. Det framgår 
inte på ett tydligt sätt i planbeskrivningen eller i plankartan om allmänhetens tillgänglighet kommer att 
säkras i detaljplanen, detta bör förtydligas. 
 
Pendelparkering & hållplatser: 
I diskussioner inom arbetet för FÖP-Gislaved och Anderstorp ska två pendelparkeringar pekas ut. Detta 
skulle kunna tillgodoses i rubricerad detaljplan då platsen pekats ut som en av flera lämpliga placeringar. 
Kopplat till pendelparkeringar, men även om annan lokalisering för denna väljs, bör även närliggande 
hållplatser pekas ut i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: 
MKN 
Ett förtydligande i planbeskrivningen har gjorts vad gäller rening på grund av ökad hårdytor (trafik). Redovisas i 
avsnittet ”Dagvatten och skyfall”. 
 
Dagvatten 
Avsnittet vad gäller ”Dagvatten och skyfall” har förtydligats vad gäller bland annat rening, fördröjning och place-
ring.  
 
Klimatanpassning 
Dagvattenutredningen rekommenderar hålad marksten och rasterytor (genomsläppliga markmaterial) och gröna 
tak för att gynna dagvattenhanteringen. Markbeläggning regleras inte i detaljplan.  
 
Energistrategi 2011-2020 
Avsnittet ”Energi” har tagits bort. 
 
GC-väg 
Denna GC-väg är inte avsedd för allmänheten och kan, om fastighetsägaren så önskar, stängas som genomfart. 
I dagsläget har skolan ingen avsikt men att utesluta allmänheten att röra sig igenom skolområdet. Allmänheten 
föreslås använda GC-vägen som ligger strax väst om skolområdet. Detta har förtydligats i planbeskrivningen 
under avsnittet ”Gång- och cykelvägar”.  
 
Pendelparkering & hållplatser 
Närliggande hållplatser har pekats ut i planbeskrivningen under avsnittet ”Kollektivtrafik”. 
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7. Fastighet- och servicenämnden (yttrandet har sammanfattats) 
Fastighet- och servicenämnden anser att gränsen mellan kvartersmark och natur för norra delen av de-
taljplanen ska ligga kvar enligt gällande detaljplan för att inte begränsa ytan för grön buffertzon mellan 
skola och bostäder. Nämnden anser även att skötselansvaret blir tydligare när Töråsbäckens båda sidor 
hamnar inom allmän platsmark. 
 
Kommentar: 
Allmän platsmark natur söder om Töråsbäcken har utökats längst med hela bäcken för att lättare kunna fastig-
hets bilda, förtydliga skötselansvar för berörda huvudmän samt skapa ytor för eventuell ytvattenhöjning. Då 
bäcken är förorenad bedöms lämpligast att ytan är inom kommunalt huvudmannaskap. 
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Sammanfattning av förändringar efter samrådstiden  
 
Ändringar i plankartan: 

• Naturmark söder om Töråsbäcken har utökats (se yttrande 5.). 
• Gatuområdet, väst om kvartersmark skola, har breddats med 1 meter för att möjliggöra bättre 

angöring.  
• I västra delen av planområdet har det tillkommit ett tekniskt område för dagvatten. 
• För kvartersmark parkering har egenskapsbestämmelser som reglerar nockhöjd till 6 meter, käl-

lare inte får finnas och utformning. 
• Inom kvartersmark skola har bestämmelse tillkommit som reglerar att källare inte får finnas. 

Inom användningsområdet ska även dagvattenanläggning och ett störningsskydd för översvämning 
anläggas. För att säkerställa att dessa åtgärden uppstår har en administrativ bestämmelse som sä-
ger att startbesked får inte ges för byggnation förrän dessa åtgärden kommit till stånd. 

• Inom kvartersmark skola har en yta reglerats med en administrativ bestämmelse som reglerar att 
marklov krävs även för ändring av marknivå oavsett omfattning. Planbestämmelsen syftar i att 
inga ingrepp i marken ska göras utan kommunen (miljömyndighetens) kännedom. På så sätt sä-
kerställs att grävning/schaktning och hantering av deponin sker enligt myndighetens kravställning. 

• En mindre yta av kvartersmark skola i den östra delen längs med bäcken har planlagts till allmän 
platsmark då ytan har ett större allmänt intresse på grund av vandringsstigen.  

 
Planbeskrivning: 

• ”3.5.3 Förorenad mark” har reviderats.  
• ”3.5.6 Gator och trafik” har kompletterats med fler alternativ. 
• ”3.5.7 Teknisk försörjning - Dagvatten och skyfall” har reviderats.  
• ”3.6.1 Miljökvalitetsnormer - Vatten” har reviderats. 
• ”3.7.1 Användning av mark och vatten” har kompletterats.  

 
 
 
Gislaved 2022-10-12 
 
 
 
Vigan Oruci    Sven Hedlund 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 


