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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Standard planförfarande

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/

UPPDRAG
Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och 
bygglagen.
På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller 
beställning från kommunstyrelsen beslutar bygg- och 
miljönämnden att detaljplan skall arbetas fram.

SAMRÅDS-
REMISS

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till 
berörda fastighetsägare,  länsstyrelsen, kommunala 
myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt 
intresse av förslaget. Annonsering sker i lokala 
dagstidningar. Förslaget ställs ut i kommunhuset och 
lokalt på t.ex. Bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.

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

ÖVERKLAGANDE

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga 
planen. Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och 
upphäva beslutet. Om planen överprövas vinner planen 
laga kraft först då ärendena är avgjorda och planen 
godkänd.

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en 
samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med 
utgångspunkt från remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med 
brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under 
tiden kan anmärkningar framföras skriftligen till 
Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved. Dessa redovisas 
i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till de 
som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av 
bygg- och miljönämnden.

ANTAGANDE
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Norr

HANDLINGAR 

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser
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SAMMANFATTNING

Området är beläget vid norra infarten till Broaryd, cirka 0,6 kilometer från centrum inom 
Ljungryens industriområde i Broaryd. Planområdet gränsar till länsväg 153 i norr, befintliga 
industribyggnader på fastigheten Broaryd 1:75 och Broaryd 1:91 och i väster och skogmark i 
söder och öster. Förslaget berör del av fastigheterna Broaryd 2:25 och Broaryd 1:2 som ägs av 
Gislaved kommun, samt en ytterst begränsad del av fastigheten Broaryd 1:91 som är privatägd.

Syftet med planen är att utöka planområdet för industriändamål inom nuvarande skogsmark, 
i anslutning till befintlig verksamhet för Stebro Plast AB. Företaget expanderar och behöver 
därmed utöka sin produktionsyta. I planområdet ingår även område med vändplan som 
avslutning för befintlig gata. 

Flygfoto över planområdet från nordost

PLANOMRÅDE

LÄNSV
ÄG 153
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”LJUNGRYEN INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 2”

Planområdet som omfattas av Broaryd 2:25 och Broaryd 1:2 samt en ytterst begränsad del 
av fastigheten Broaryd 1:91,föreslås heta Detaljplan för Ljungryens industriområde Etapp 2. 
Ljungryens industriområde användes i namnet för den första etappen av industriområdet.

På en skoglagskarta över Sanderyds skogelag från 1783 (LM akt E112-40:2) benämns 
planområdet som ”Ljungryen”. ”Ljung” kommer från de sydsvenska ljunghedsområdena som 
uppstod på 1600-talet då mark avskogades på grund av hårt betestryck. Områdena försvann 
under 1800-talet då värdet på skog ökade och ljungmarkerna planterades. Ändelsen –ryd 
betyder röjning eller öppning, möjligen kan beteckningen ”Ljungryen” komma från bruket att 
bränna eller röja ljungbeväxt mark. Namnet är framtaget av namnsättningsgruppen på Gislaveds 
kommun. 
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PLANBESKRIVNING 

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

PLANDATA
Läge och areal
Området är beläget vid norra infarten till Broaryd, cirka 0,6 kilometer från centrum, inom 
Ljunryens industriområde i Broaryd. Planområdet gränsar till länsväg 153 i norr, befintliga 
industribyggnader på fastigheten Broaryd 1:75 och Broaryd 1:91 och i väster och skogmark 
i söder och öster. Förslaget berör del av fastigheterna Broaryd 2:25 och Broaryd 1:2. 
Planområdets totala areal är på cirka 4,7 hektar. 

Markägoförhållanden
Stebro Plast AB äger fastigheten Broaryd 1:75, RL Stålfackverk AB  äger Broaryd 1:91, Broaryd 
2:25 är privatägd. Gislaveds kommun äger fastigheten Broaryd 1:2.  Fastighetsägare finns 
upptagna i upprättad fastighetsförteckning.

Detaljplan för 
Ljungryens industriområde Etapp 2
fastigheten del av Broaryd 2:25 m.fl.
i Broaryd
Gislaveds kommun, Jönköpings län
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Broaryd antagen av kommunfullmäktige den 10 mars 
2009, är planområdet utpekat för möjlig framtida industriexpansion. Ljungryens industriområde 
kan förtätas i anslutning med den befintliga industrin. Infarten till Broaryd från väg 153 ska 
utredas för att bli en säkrare korsning. 

Utdrag ur den fördjupade 
översiktsplanen för Broaryd (2009)
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PLANOMRÅDE
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Gällande detaljplaner
För en del av planområdet, för fastigheten Broaryd 1:2 gäller detaljplanen BR10 (antagen 2012). 
Detaljplanen tillåter industriändamål som ej får vara störande eller farlig för omgivningen. Marken 
får inte bebyggas 30 meter från länsväg 153. Inom området är högsta byggnadshöjden reglerad 
till 12 meter. Området i söder är planlagt som natur och är tänkt att fungera som en skyddszon 
mot närliggande bostäder. 

Aktuellt planområde
Befintliga plangränserBefintlig detaljplan inom planområdet
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140,3 Markhöjd

15
5 Nivåkurvor

Gränspunkt

Körbanekant
Körbana kantsten
Gångbanekant

Trappa
Staket, mur
Häck
Barrskog, lövskog
Enstaka lövträd

Ägoslagsgräns

Bäck, dike
Skärmtak
Uthus

Byggnad, husliv

Byggnad, takkontur

Allmän- offentlig och 
industribyggnad, husliv

Allmän- offentlig och 
industribyggnad, takkontur

LrLr Ledningsrätt

Rutnät

Fastighetsgräns
Traktgräns

Servitutserv

Grundkartans beteckningar

Skala 1:2000 (A3)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum planen vinner laga kraft.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Följande gäller inom de områden som har nedanstående beteckningar. Där 
beteckningar saknas gäller bestämmelsen inom hela området om inte annat anges.

Planbestämmelser

PLANKARTA

Planens beteckning

Antagen av 
Bygg- och miljönämnden 

28 maj 2017

Vunnit laga kraft

Genomförande-
tidens slut

Gislaved kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Emma Engleson
Planarkitekt

Detaljplan för

i Broaryd
Gislaveds kommun, Jönköpings län.
Upprättad i april 2012

Ljungryens industriområde
del av Broaryd 1:2 m fl

0 20 100 m 200 m

Uppgifter om grundkartan

Registernummer1:2
RegisterområdeBroaryd

STÖRNINGSSKYDD
Verksamheten får inte vara störande eller farlig för omgivningenm1

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmäna platser

IndustrigataINDUSTRIGATA
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Kvartersmark
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KontorK

Transformatorstation, inom området får inte brännbar byggnads-
delar eller brännbar upplag förekomma

E

Upprättad och ajourförd av MBK-enheten i 
Gislaved fram till oktober 2011

Koordinatsystem i plan 5.0 gon V 63:-1
Höjdsystem RH 70

Marcus Josefsson
MKB-samordnare

0,0 Högsta byggnadshöjd i meter

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Nya byggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns

Körbar utfart får inte anordnas

MARKENS ANORDNANDE

Max två utfarter á 10 meter per fastighet mot körbar förbindelse är tillåtet

INFORMATION
Verksamheter på fastigheten närmast väg för farligt gods (väg 153) ska utformas 
med hänsyn till hälsa och säkerhet.

Dagvatten inom fastigheter ska i första hand omhändertas lokalt. I andra hand kan 
anslutning ske till allmänna dagvattenledningar.

28 maj 2012

25 april 2012

BR10

Befintliga byggnader
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Följande gäller inom de områden som har nedanstående beteckningar. Där 
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Körbar utfart får inte anordnas
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INFORMATION
Verksamheter på fastigheten närmast väg för farligt gods (väg 153) ska utformas 
med hänsyn till hälsa och säkerhet.

Dagvatten inom fastigheter ska i första hand omhändertas lokalt. I andra hand kan 
anslutning ske till allmänna dagvattenledningar.

28 maj 2012

25 april 2012

BR10

BR 10 - Befintlig detaljplan (2012)

Övriga planer, program och kommunala beslut

Planområdet berörs inte av riksintresse eller naturreservat.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur
Mark och vegetation
Marken består av relativt kuperad sten- och blockrik skogsmark. Inga sällsynta naturvärden finns 
dokumenterade inom området.

Planförslaget innebär att skogmarken inom planområdet kommer att tas i anspråk som 
industriområde. Stora massförflyttningar måste göras innan marken kan tas i anspråk och 
marken kommer att bebyggas och hårdbeläggas. Biologiska mångfalden kommer därmed att 
förändras.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram 2018-01-22 för aktuellt planområde av 
Gunnar Karlsoon Bygg- och Geokonstruktioner AB.    

Utdrag ur geoteknisk undersökning:

Geotekniska förhållanden
Jordarter
Inom de högre liggande partierna består jorden uppifrån räknat av ett humusskikt på morän som 
vilar på berg. Inom de lägre delar mellan höjderna består jorden av kärrtorv på morän som vilar på 
berg. Kärrtorven i lågpartierna har en mäktighet på 0,6 á 2,0 vid sticksonderande punkterna. Den 
underliggande moränen består av mestadels sand med en del grus och silt.  Moränen innehåller 
även sten och block.
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Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån låg vid pejling på 0,31 och 1,14 meter under markytan 2 dagar efter installering av 
grundvattenrör.

Utvärderingar
Grundläggning av byggnad.
Grundläggning av byggnad kan utföras på naturligt lagrad morän eller packad och tätad 
sprängbotten med utbredda grundplattor eller kantförstyvad grundplatta. Dimensionerande 
jordparametrar bestäms i samband med projektering av varje byggnad. Eventuellt kan mer detaljerad 
grundundersökning krävas vid grundläggning av byggnader beroende på förutsättningar för varje 
projekt.” 

Förorenad mark
Några föroreningar finns inte dokumenterade inom planområdet. En fastighet i anslutning till 
planområdet är utpekad i FÖP som eventuellt förorenad mark. På platsen har f.d. Broaryds 
Mekaniska Verkstad AB bedrivit verksamhet. Platsen har branschklass 3, vilket innebär måttlig 
risk för föroreningar och verksamheten har troligen inte använt halogenerade lösningsmedel. 
Verksamheten är inte inventerad enligt Naturvårdsvårdsverkets ”Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden”, MIFO (men har id 151554). Uppgifterna om den eventuella föroreningen 
kommer från Länsstyrelsen. Marken används i dag för industri och ingår inte i detta planområde.
 
Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid 
sönderfallet sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan 
finnas i berggrunder, grundvatten och byggmaterial. 

Radonmätning  (utdrag ur Översiktlig geoteknisk undersökning 2018-01-22)
”Radonmätningar är utförda i 3 punkter. Resultaten visar på halter mellan 12 och 25 kBq/m3 jordluft. 
Med dessa halter i sandmorän klassas marken som normalradonmark.”

Tomt där Broaryds Mekaniska 
Verkstad bedrivit verksamhet

PLANOMRÅDE

Foton av ev. förorenad marks placering
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Fornlämningar och kulturminnen
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas 
av alla, såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den 
som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen registrerade. Kommunen 
bedömmer att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs.
Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Om en fornlämning påträffas 
under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen 
berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. För att 
genomföra ingrepp som kan påverka en fornlämning ska tillstånd först sökas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsen får endast lämna ett sådant tillstånd om fornlämningen medför hinder eller 
olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.

Bebyggelse
Inom planområdet finns i dag ingen bebyggelse. 

Väster om planområdet finns i dag två produktionsbyggnader, dels för Stebro Plast AB och 
dels för SMS AB. Det finns även bostadshus utanför planområdet på varierande avstånd, 
närmaste bostad ligger ca 100 meter från planområdet. På andra sidan av Norra Vägen ligger en 
träindustri.
Avståndet till angränsande bostäder avgör vilken typ av industri som kan etableras på området. 
Därför finns specificeringen att industrin inte ska vara störande eller farlig för omgivningen. Vilka 
typer av verksamheter som tillåts avgörs vid varje enskilt fall vid prövning enligt Miljöbalken.
Detaljplanen möjliggör för ny- och tillbyggnad av industribyggnader. Intentionen från företaget är 
att industribyggnaden kan förlängas utefter väg 153, mot öster. 
Utformningen av byggnaderna är av stor betydelse för bilden av Broaryd då de är belägna vid 
länsväg 153 där många passerar. Planen kommer inte att styra utformningen av byggnaderna, 
men prövning sker utifrån varje bygglovsansökan.

Länsväg 153

Stebro Plast AB

Bostäder

Anders Bard 
Träprodukter AB

SMS AB
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ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER

GATA : Gata inom ett industriområde.
INDUSTRI, J : Industriproduktion, lagring och annan hantering av varor.
KONTOR, K : Kontor 

Den tillåtna byggnadshöjden är 12 meter, vilket anses vara en lämplig höjd för att byggnader 
ska anpassas till den byggda miljön. Bestämmelsen m1 innebär att verksamheterna inte får vara 
störade för omgivningen.

Väg 153 samt befintlig byggnad för Stebro Plast  Google Maps

Länsväg 153

Illustrationskiss för möjlig framtida markanvändning
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STEBRO  PLAST AB

VÄG 153

SMS

NYBYGGNAD

EV. NYBYGGNAD

VERTYGSGATAN

Ev. fördröjningsdamm

BOSTÄDER
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Bebyggelsen regleras även av punktprickad mark, ”marken får inte bebyggas”, längs med 
väg 153 och även utefter vändplatsen. Av samma anledning regleras möjligheten till utfarter 
med utfartsförbud mot väg 153. På ett avstånd av 10 meter från vägområdet får inte marken 
användas för parkering, interna transporter eller upplag.

Gator och trafik
Planområdet begränsas av länsväg 153 i norr. Väg 153 har cirka 2800 fordon/dygn (12%) tung 
trafik och är rekommenderad för farligt gods. Norra vägen trafikeras av ca 700 fordon/dygn, av 
dessa beräknas 14,5 % vara tunga fordon (trafikmätning utförd av tekniska kontoret 2 maj – 9 
maj 2018 i anslutning till väg 153). Avfarten till Broaryd upplevs som farlig och är i behov av 
åtgärder (enligt FÖP). Trafikförsörjningen till Stebro Plast AB och SMS AB sker idag via Norra 
vägen och Verktygsgatan. Enligt uppskattning är det 12-15 lastbilar/dag som angör Stebro Plast 
AB. Företaget har idag ca 65 anställda, flertalet av dessa tar sig till företaget med personbil.

Förändring 
Antalet anställda på Stebro Plast AB beräknas öka med ca 25 st. och antalet lastbilstransporter 
med 4-5 st./dag. Förändringen är begränsad, varför några ytterligare åtgärder på trafiknätet inte 
anses nödvändiga p.g.a. företaget förväntade expansion. Detaljplanen släcker ut delar av befintlig 
gata, som aldrig blivit utbyggd. Gatan avslutas med en vändplan. Det är inte sannolikt att nya 
företag etablerar sig i området, då all kommunal mark redan är tecknad av befintliga företag och 
därmed beräknas inte trafiken öka ytterligare p.g.a. förlagets genomförande. 

Ev. åtgärder för att förbättra säkerheten i korsningen påverkas inte av detaljplanens 
genomförande. Framtida förtagsexploatering kan snarare förväntas ske norr om Väg 153. Då 
kan det vara rimligt att kommunen och Trafikverket gemensamt utreder behovet att ytterligare 
trafikåtgärder som dessa exploateringar medför. 

Detaljplanen reglerar in- och utfarter till fastigheterna genom utfartsförbud mot väg 153. Några 
utfarter mot väg 153 är inte lämpligt att tillåta på grund av trafiksituationen på vägen.

Tillgänglighet
En ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten ska prövas vid bygglov och tekniskt 
samråd. Tillbyggnader eller ändringar i befintliga byggnader ska entligt lag utformas så att de 

Utdrag ur Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2014-2016

Planområde
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är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid 
prövning ska hänsyn tas till befintliga förutsättningar.

Parkering
Inom området finns i dag parkering i anslutning till befintliga verksamheter. Parkeringsbehovet ska 
lösas inom fastigheten och behandlas i bygglovsskedet.

väg 153
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Planens beteckning   PLAN.2017.4
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Vunnit laga kraft

Skala 1:2000 (A3)Planarkitekt
Sven Hedlund

Genomförandetidens slut 

Detaljplan för

Del av fastigheten Broaryd 2:25 m.fl.

Gislaveds kommun, Jönköping län.

Ljungryens industriområde Etapp 2

Upprättad i December 2017
___

Stadsarkitekt
Per-Åke Gustafsson
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___

2017-11-01

Uppgifter om grundkartan

Upprättad och ajourförd av Kart- och mätenheten
i Gislaved fram till

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000

Kart- och mätchef
Marcus Josefsson
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Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Trakt/Kvartergräns

Gränspunkter

Ledningsrätt/Servitut

Registernummer1:2

RegistområdeBroaryd

Rutnätg

i Broaryd 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
IND USTR IGATA

Industrigata

Kvartersmark
J Industri, Lager

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad

UtfartØ l

Øl Körbar utfart får inte anordnas

Utförande

Störningsskydd

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum planer vinner laga kraft.

b2
För kontorsbyggander ska minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot vägen
för farligt gods (153)

b3
Kontorfasad mot väg för farligt gods (153) ska i normal omfattning vara av obrännbart
material och fönster, ingående komponenter ska vara motsvarande klass E 30

b 20% av fastighetsarean får ej hårdbeläggas för att möjliggöra infiltration av dagvatten

b1
Luftintag ska placeras högt och på motsatt sida av vägen för farligt gods

p Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns

m1 Verksamheten får inte vara störande eller farlig för omgivningen

Befintliga ledningar

Blå    vatten
Grön   dagvatten
Röd   spillvatten
Orange    Skanova
Gul         El

BROARYD 1:75

Kollektivtrafik
Från hållplatsen vid Lundavägen går busslinje mellan Broaryd - Burseryd - Skeppshult - 
Smålandsstenar. 

Gång- och cykelvägar
Inom planområdet finns inga gång- och cykelvägar. Enligt Plan och handlingsprogram 
för utbyggnad av gång och cykelvägar finns vision om att bygga gång- och cykelväg från 
industriområdet mot centrala Broaryd. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns utbyggt till industriområdet via Norra vägen och 
Verktygsgatan. Befintlig industri inom området är idag anslutna till vatten-, avlopp-, dagvatten-,  
el-, tele- och bredbandsledningar.
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Dagvatten
Dagvatten är det vatten som förekommer som nederbörd eller grundvatten som tränger upp ur 
marken. Det är viktigt att det finns ytor i den bebyggda miljön där vattnet kan infiltreras tillbaka till 
marken. När dagvattnet kan infiltreras i marken renas det naturligt och grundvattenbalansen kan 
bibehållas.
Kommunala dagvatten- och avloppledningar finns utbyggt inom området på Verktygsgatan och 
öppna diken för infiltration utmed Norra vägen. 

För att utröna behovet av komplettering av befintliga dagvattenlösningar samt ev. behov av nya 
lösningar har en dagvattenutredning upprättats.

Utdrag ur dagvattenutredning  2018-02-14, upprättad av Tekniska förvaltningen. 

”Dimensionering av flöde (Före och efter)
Minskad andel gröna ytor ger ökat dagvattenflöde, dessutom innebär exploatering av industrifastighet 
att takavrinning och asfaltsytor tillkommer, vilket också ökar dagvattenflödet. Beräkningar av dimensio-
nerande dagvattenflöden har gjorts för området, både för nuvarande och för planerad markanvänd-
ning. Ytan som beräknats innefattar endast ytor inom detaljplaneområdet.

Den planerade markanvändningen ger ökat dagvattenflöde och VA-huvudmannen förordar att dag-
vattnet från detaljplaneområdet inte belastar dagvattennätet mer än före exploatering.

Förslag på dagvattenhantering
Funktionskrav för nya dagvattensystem är:
• Avvattning av hårdgjorda ytor och andra ytor skall ske så att risken för skador på anläggningar och 
fastigheter minimeras.
• Dagvattnet skall så långt som möjligt fördröjas för att reducera både toppflöden och utsläpp av 
föroreningar.
• Anläggningar för fördröjning skall planeras in på såväl kvartersmark som allmän platsmark när behov 
finns ur översvämningssynpunkt.
• Dagvattnet skall renas beroende på bedömningar av olika recipienters känslighet.
• Extrema skyfall skall kunna hanteras i ytliga system utan att skador uppstår på anläggningar och 
byggnader.
Dagvatten damm på det detaljplanerade området för att klara av nuläget för dagvattnet, 214lm³. 
Utformning kan ske med hjälp av ett svackdike utmed tomten med kapacitet att klara av ca 200m³. 
Genom svackdiket får man även en reningseffekt innan man släpper ut vattnet ner mot dike och 
recipienten.

Framtid
Eftersom regnstatistiken vid dimensionering av dagvattenanläggningar baseras på historiska neder-
bördsdata måste hänsyn tas till bedömningar av framtida ökningar av nederbörden till följd av kli-
matförändringar. Detta hanteras genom att lägga på en klimatfaktor på de dimensionerande regnen. 
Klimatfaktor på 1,25*214m³ ger en volym på 267m3 för en dagvattendamm/svackdike i området.

Slutsatser och rekommendationer
Allt dagvatten från detaljplanen kan inte släppas på det kommunala dagvattennätet utan att fördröjas 
för att reducera flödet. Dagvattenutredningen föreslår att allt dagvatten från takytor och asfaltsytor 
fördröjs i en dagvatten damm alternativ ett svackdike inom detaljplanerade området. 
Kapaciteten på fördröjningen ska ligga på 267m³.”
Inom planområdet ska fördröjningsdamm/svackdike med en kapacitet på 
ca 267 m3 finnas.
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El, energi, opto och tele
Ledningar finns dragna till befintliga industribyggnader i närområdet. Ledningar är dels dragna 
utefter befintliga gator men en elkabel finns förlagd under tillbyggnaden på fastigheten Broaryd 
1:75. Denna ledning är anlagd för att kunna byggas över och detta är reglerat i ett avtal mellan 
fastighetsägaren och E.ON Elnät. 
Gislaved Energi AB är ansvariga för gatubelysningen. Skanova är ansvariga för telenätet. 
Skanovas ledningar följer Verktygsgatan fram till vändplan och kan därmed behöva flyttas.

Luftledningen som finns inom angränsande planområde ligger inom naturmark och är på så sätt 
skyddad mot ev. exploatering.

Fjärrvärme- och gas-ledningar
Några Fjärrvärme- och gasledningar finns inte i anslutning till området.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Brand- och explosionrisk

Riskobjekt
Länsväg 153 är rekommenderad för transporter av farligt gods. Olyckor som kan ske med 
transporter av farligt gods är kollison och urspårning. För att godset ska läcka krävs att tanken 
skadas och om det är brandfarligt eller explosivt att det finns en antändningskälla. Enligt 
statistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) var flödet farligt gods på 
väg 153 mellan 100-33000 ton i september år 2006. Väg 153 har ett mindre flöde farligt gods 
som gör att risken blir mindre än högtrafikerade vägar. (”Riskanalys av farligt gods i Halland län”, 
2011 Länsstyrelsen Halland län).

Järnvägen som går genom Broaryd är nerlagd, men används vid enstaka tillfällen för 
godstransporter, men då ej med farligt gods och medför därför ingen risk för större olyckor. 

Bedömning och åtgärder för verksamheter
I denna plan har riktlinjerna i ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” som publicerades 2011 av 
Länsstyrelsen i Hallands län använts. Samma riktlinjer användes när angränsande ”detaljplan för 
Ljungryens industriområde del av Broaryd 1:2 m fl. fastigheter” antogs 2012. Då förutsättningarna 
bedöms som likvärdiga för denna detaljplan är bedömningen att samma riktlinjer kan användas.

För att minska risken för skador vid en olycka är det först och främst avståndet till riskobjektet 
som har betydelse. Inom planområdet får bebyggelsen befinna sig 30 meter från vägområdet 
vilket är cirka 38 meter från vägen. Förhållanden på platsen är gynnsamma, den närmaste 
bebyggelsen ligger cirka 10 meter högre än vägen och vallen är gräsbevuxen. Detta betyder 
att om ett fordon skulle kör av vägen finns det inga spetsiga föremål som skulle kunna förstöra 
fordonstanken och om utsläpp av vätska skulle ske kan den inte rinna mot verksamheterna. Den 
gräsbevuxna vallen uppmuntrar inte till längre vistelser då den ligger intill en relativt trafikerad väg 
och sluttar mot norr vilket gör att den ligger i skugga.

Riktlinjerna är även baserade på hur personintensiva verksamheterna är. För alla verksamheterna 
utom kontor har rekommenderade avstånd (Basavstånd och reducerat avstånd från bilaga A i 
”Riskanalys av farligt gods i Hallands län”) använts. 

För industri gäller 30 meters skyddsavstånd från vägen enligt rekommenderat avstånd. Men då 
ska vissa krav uppfyllas vilka är:
• Förhindra att vätska rinner in på området
• Minska risken för punktering av tank
• Reducera konsekvenserna vid utsläpp av gas
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Av dessa uppfylls redan två på grund av markförhållandena. För att reducera konsekvenserna vid 
utsläpp av gas är det lämpligt att luftintag sitter högt och på motsatt sida vägen för farligt gods.

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

Detaljplanen reglerar att byggnader inte får placeras närmare fastighetsgränsen än 4 meter och 
detta är för att uppfylla brandkraven mellan byggnader.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten 
och buller.

Luft
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad 
luftkvalitet mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som genereras av fordons-
trafiken. Trafikmängden på väg 153 är cirka 2200 fordon/dygn varav 12% är tung trafik (uppgifter 
från Trafikverkets trafikflödeskarta 2013). 



20 (29)

 Ljungryens industriområde Etapp 2, fastigheten Broaryd 2:25 m.fl.

Dagens luftkvalitet beräknat på fordonsmängden med hjälp nomogram (”Fysisk planering och 
miljökvalitetsnormer, Länsstyrelsen i Jönköpings län”, 2003-08-20) ger låga årsmedelvärden av 
kvävedioxid och partiklar som är under miljökvalitetsnormernas gränsvärden (cirka 10 μg/m³ för 
både kvävedioxid och partiklar, på 50 meters avstånd från vägmitt, de största värdena kommer 
av bakgrundsvärden, miljökvalitetsnormerna är 40 μg/m³ för båda).
Dagens trafikmängd på väg 153 ger låga värden på kvävedioxid och partiklar och med en allmän
trafikökning i samhället på 1,5- 2% per år kommer värdena efter 10 år att öka så lite att det inte 
påverkar miljökvalitetsnormen för luft (en ungefärlig ökning på 0,1-1,5 μg/m³ på 10 år). På en 
öppen väg krävs fordonstrafik på cirka 30 000 fordon/dygn för att det ska vara aktuellt att göra 
en närmare värdering.

Planförslaget bedöms inte medföra en trafikökning som riskerar att komma upp i de 
fordonsmängder som kan innebära att luftkvalitetsnormen överskrids.

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

Fastigheten inom området är ansluten till befintliga dagvattenledningar. Detaljplanen bedöms inte 
påverka vattenkvalitetsnormen. 

Buller
Buller kan beskrivas som ett oönskat ljud. Buller inom området kommer främst från trafik och 
befintliga industriverksamheter. Trafikbuller från väg 153 är ungefär 56 dBA på 30 meter från
vägen (ekvivalent ljudnivå per dygn) vilket inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för 
utomhusnivåer vid arbetslokaler på 65 dBA. Buller från industriområdets trafik påverkar
bostäderna på cirka 50 meters avstånd med ekvivalent ljudnivå på cirka 41 dBA och bostäder 
på 200 meter 32 dBA. Verksamhetsutövaren är ansvarig för buller som uppstår på grund av 
verksamheten.

Detaljplanen bedöms inte påverka riktvärdena för buller.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som

erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor 
Tidsplan
Planen hanteras med standard planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av
bygg- och miljönämnden. Planen sänds ut på samråd till länsstyrelsen, berörda grannar och 
andra som anses ha intresse av planen. De som har fått detaljplanen utskickad kommer ha 
möjlighet att yttra sig under samrådstiden. 
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas.

Preliminär tidsplan
Beslut om samråd, Bygg- och miljönämnden   februari 2018
Beslut om granskning, Bygg- och miljönämnden   maj 2017
Beslut om antagande, Bygg- och miljönämnden  augusti 2018 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i bygg- och miljönämnden om den 
inte överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen. Om 
detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut har 
fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada den lider. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ersättas, ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för kvartersmark och kommunen ansvarar för gata. 

Ekonomiska frågor

Marköverföringar
Fastighetsreglering kommer att genomföras mellan Broaryd 1:75 och del av Broaryd 2:25. 
I framtiden kan det bli aktuellt med försäljning av kommunal kvartersmark från Broaryd 1:2 

Kostnader
Kostnader som området genererar är kostnader för detaljplanen och bekostas av Stebro Plast 
AB i enlighet med upprättat plankostnadsavtal. Kostnader för fastighetsbildning och andra ev. 
andra kostnader som uppstår i samband med fastighetsregleringar bekostas av respektive 
fastighetsförvärvare. Kommunen ansvarar för utförande av vändplan.
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Tekniska frågor   

Gator m.m
Planförslaget innebär att vändplan ska byggas av kommunen.

Vatten, avlopp och dagvatten
Kommunala ledningar för vatten, avlopp och dagvatten finns till området.

Fastighetsrättsliga frågor

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

Ledningsrätt
Ansvaret för att trygga rättigheten för el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. 
Detta kan ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. Flytt av ledningar ska bekostas av 
exploatören.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är planarkitekt Per-Åke Gustafsson. I arbetet har dessutom 
planarkitekt Andrea Veres Barbuta, stadsarkitekt Sven Hedlund, teknisk chef Peter Edvinsson, 
utvecklingsledare Claudia Bartelsson, miljö-och hälsoskyddsinspektör Meliha Suhonjic, projektör 
Rafeef Al-Saeedi och brandingenjör Charlie Ericsson deltagit.

Gislaveds kommun, Februari 2018

Per-Åke Gustafsson    Sven Hedlund
Planarkitekt     Stadsarkitekt
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BEHOVSBEDÖMING
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att 
utreda om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa 
utpekade ändamål.

Platsens förutsättningar
Området är beläget vid norra infarten till Broaryd, cirka 0,6 kilometer från centrum inom 
Ljungryens  industriområde i Broaryd. Planområdet begränsas i norr av väg 153, i väster av 
befintliga industriområden för fastigheten Broaryd 1:75 och Broaryd 1:91 och i söder och öster 
av skogmark. Förslaget berör del av fastigheterna Broaryd 2:25 som är privatägd och Broaryd 
1:2 som ägs av Gislaved Kommun.

Detaljplan för 
Ljungryens industriområde Etapp 2
fastigheten Broaryd 2:25 m.fl.
i Broaryd
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Gislaveds kommun

Norr

BROARYD 
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Flygfoto över planområdet från öster

Invid  planområdet bedriver idag Stebro Plast AB sin verksamhet. De nya produktion- och 
industrilagret är tänkt att ligga i anslutning till befintlig industribyggnad.
Det bedöms inte finnas några känsliga natur- och vattenmiljöer, kulturmiljöer eller fornlämningar 
inom planområde.

Västra delen av planområdet är planlagt för småindustri enligt gällande detaljplanen.  Resten 
av området är i dag natur. I ”Fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd” (antagen av 
Kommunfullmäktige 2009) är planområdet avsatt för möjlig industriexpansion och avfarten till 
Broaryd (från länsväg 153) ska utredas för att bli en säkrare korsning.

De miljökvalitetsnormer som kan komma att påverkas är utomhusluften och omgivningsbuller.
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till 
försämrad luftkvalitet mest i länet tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som genereras av 
fordontrafiken.
Dagens fordontrafik på länsväg 153 är cirka 2200 fordon/dygn och på Norra vägen är 
fordonsmängden cirka 500 fordon/dygn (uppgifter från Trafikverkets trafikflödeskarta). 
Dagens luftkvalitet beräknat på fordonsmängden med hjälp nomogram (Fysisk planering och 
miljökvalitetsnormer, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2003-08-20”) ger låga årsmedelvärden av 
kvävedioxid och partiklar som är undermiljökvalitetsnormernas gränsvärden (cirka 10 μg/m³ för 
både kvävedioxid och partiklar, på 50 meters avstånd från vägmitt, de största värdena kommer 
av bakgrundsvärden, miljökvalitetsnormerna är 40 μg/m³ för båda).
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Dagens omgivningsbuller kommer främst från trafik och verksamheter. Trafikbullret kommer 
främst från väg 153 men kan även härröra från Norra vägen. Verksamhetsutövarna är ansvarig för 
buller som uppstår på grund av verksamheterna.

Angränsande fastighet till planområdet är utpekad i FÖP som eventuellt förorenad mark. 
På platsen har verksamheten för f.d. Broaryds Mekaniska Verkstad AB funnits. Verkstaden 
är branschklassad 3, vilket innebär måttlig risk för föroreningar och verksamheten har 
troligen inte använt halogenerade lösningsmedel. Verksamheten är inte inventerad enligt 
Naturvårdsvårdsverkets ”Metodik för Inventering av Förorenade Områden”, MIFO (men har id 
151554). Uppgifterna om den eventuella föroreningen kommer från Länsstyrelsen. 

Vatten och avlopp inom industriområdet är i dag anslutet till det kommunala systemet. Dagvattnet
från industriområdet leds i öppna diken och ledningar för infiltration nordväst om planområdet på
andra sidan Norra vägen.

Länsväg 153 är rekomenderad för transporter av farligt gods. Järnvägen som går genom Broaryd 
är nerlagd, men används vid enstaka tillfällen för godstransporter, men då ej med farligt gods.

Planens styrande egenskaper
Syftet med planen är att förverkliga intentionerna i FÖP. Den kommande detaljplanen fortsätter
med dagens bestämmelse med industriområdet och med störningsskyddet att ”verksamheterna 
inte får vara störande eller farliga för omgivningen”. Industrigatan som tidigare varit planlagd i 
gällande detaljplanen för att kunna leda till framtida industriområden gäller inte längre.

I detaljplanen försvinner naturmark. För att minska riskerna vid en eventuell olycka med farligt 
gods på länsväg 153 finns ett 30 meter bebyggelsefritt område närmast vägen.
 
Planens tänkbara effekter
Detaljplanens genomförande innebär att byggrätten för befintligt industriändamål utökas, att 
planlagd industrigatan inte blir aktuellt. Naturområde förändras och blir i stället industrimark. 
Större ytor blir hårdbelagda, dagvattenmängderna ökar.

Bedömning
Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga och planens påverkan på miljön 
som liten. Inga miljömål, miljökvalitetsnormer eller riksintressen påverkas negativt.

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen 
miljöbedömning.

Gislaveds kommun, maj 2018

Per-Åke Gustafsson
Planarkitekt

Bilaga
Checklista behovsbedömning
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BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljö 
Miljökvalitetsnormer 

X

De miljökvalitetsnormer 
som kommer att 
påverkas är luft och 
omgivningsbuller. 

Miljömål (regionala) Miljömålen berörs i den 
mån de ingår i de övriga 
rubrikerna i listan.

Energi och naturresurser
Befintlig 
infrastruktur 

X

Området ligger nära väg- 
och järnvägsförbindelser 
och med närhet till 
samhället.

Mark 

 X

Inom de högre liggande 
partierna består jorden 
uppifrån räknat av ett 
humusskikt på morän 
som vilar på berg. 
Inom de lägre delar 
mellan höjderna består 
jorden av kärrtorv på 
morän som vilar på 
berg. Förutsättningarna 
bedöms som goda för att 
uppföra bebyggelse.

Vatten 
X

Riksintresse
Naturvård  X
Kulturmiljövård X
Infrastruktur X
Friluftsliv X
Jordbruk X
Kulturmiljö och landskapsbild
Stads- och 
landskapsbild

X

Området ligger vid in- och 
utfarten till Broaryd och är 
det första man möter av 
Broaryd. Området ligger 
även utmed väg 153 som 
har cirka 2200 fordon/
dygn. Därför är det viktig 
att byggnaderna får en 
god utformning.

Fornminne X
Kulturhistorisk miljö X

Detaljplan för 
Ljungryens industriområde Etapp 2 
fastigheten Broaryd 2:25 m.fl. 
i Broaryd
Gislaveds kommun, Jönköpings län
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Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen 

påverkan
Berörs 

ej
Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor
Natur
Naturreservat X
Natura 2000 X
Växt- och djurliv

X
Produktionsskog 
övergår till 
industriområde

Biotopskydd X
Områdes- och 
störningsskydd

X

Påverkan på vatten
Strandskydd X
Dagvatten

X

Vid exploatering 
kommer mer 
hårdgjord yta 
att byggas, men 
dagvattnet ska 
lösas lokalt på 
fastigheterna 
i den mån 
markförhållandena 
tillåter.

Grundvatten
X

ev utsläpp 
kan påverka 
grundvattnet

Föroreningar
Förorenad mark

X

En närliggande 
fastighet är utpekad 
i FÖP som eventuellt 
förorenad mark, 
men är ej MIFO 
inventerad.

Alstrande av avfall
Avfallshantering X
Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafik

X

Bullret kommer öka 
från trafiken, men 
håller sig under 
miljökvalitets -     
normerna.

Buller, verksamheter

X

Bullret kommer öka, 
men verksamheterna 
anpassas efter 
skyddsbestämmel- 
sen i planen.

Luftkvalitet

X

Miljökvalitets-   
normerna för 
kvävedioxid och 
partiklar är under 
gränsvärdena 
ock kommer inte 
överskridas.             

Radon

X

Enligt geoteknisk 
undersökning 
klassas marken som 
normalradonmark.

Strålning, vibrationer 
och ljus

X

Kan öka beroende 
på verksamheterna, 
men begränsas av 
skyddsbestämmelse.
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Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen 

påverkan
Berörs 

ej
Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Säkerhet
Trafik

X

In- och utfarten till 
Broaryd är redan 
idag bristfällig 
och med ökad 
trafik kan den 
behöva ses över. 
Diskussioner 
med trafikverket 
har påbörjats, 
Förslagets 
påverkan på 
trafikflödet 
beräknas bli 
begränsad. 

Brand

X

I och med 
verksamheterna 
finns en risk för 
olyckor. Den 
byggfria zonen 
och naturområdet 
i planen anses 
tillräckligt för att 
minska påverkan 
planområdet kan 
ha på omgivningen 
vid en eventuell 
olycka.

Dessutom finns 
skyddsbestä-
mmelser 
som prövar 
lämpligheten på 
verksamheterna.

Explosion X se ovan ”brand”
Översvämning X
Ras och skred X
Farligt gods

X

För att minska 
riskerna vid en 
eventuell olycka 
med farligt gods 
på länsväg 153 
finns ett 30 meter 
bebyggelsefritt 
område närmast 
vägen, eventuellt 
tillkommer andra 
bestämmelser för 
att minska risken 
på den bebyggelse 
som ligger närmast 
vägen.

Planer och program
Översiktsplaner

X

Detaljplanen görs 
för att möjliggöra 
utveckling enligt 
den ”Fördjupade 
översiktsplanen för 
Broaryd”.
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Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte XGenomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X
Genomförandet ger viss, men ej betydande 
miljöpåverkan
Genomförandet riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning

Handläggare: Per-Åke Gustafsson

Datum: maj 2018

Negativ påverkan Positiv påverkan
Ingen 

påverkan
Berörs 

ej
Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Pågående planläggning
X

Mellankommunala 
intressen

X

Gällande detaljplaner
X

Gällande detaljplaner 
upphävs delvis


