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Upphävande av del av gällande detaljplan Ö6 ISABERGS FRITIDSBY

1. Handlingar

Gällande detaljplan från 1979:
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning

Förslag om upphävandet:
• Planbeskrivning (denna handling). I planbeskrivningen redovisas 

upphävandets syfte och innebörd samt konsekvenser av dess 
genomförande. 

• Karta med geografisk redovisning av vad som upphävs
• Fastighetsförteckning (2022-06-20)

Planbeskrivning
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Upphävande av del av gällande detaljplan Ö6 ISABERGS FRITIDSBY

2. Planbeskrivning
2.1 Inledning
Stiftelsen Isabergstoppen har den 5 maj 2020 ansökt om 
planbesked angående att inleda planläggningsarbete för 
fastigheten del av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 m.fl. 
i Isabergsområdet i Hestra. Beställarens önskemål är att 
den nya detaljplanen ska möjliggöra utvecklingen av fri-
tidsverksamhet inom området genom utökning av befint-
liga anläggningar samt byggnation av nya. Planen möjlig-
gör för huvudsakligen anläggningar för friluftsliv och 
camping, besöksanläggningar och verksamheter för till-
fällig vistelse. Syftet med planen är också att lösa trafik-
problematiken inom området och avfarten från väg 26. 
Hänsyn tas till olika faktorer som påverkar detaljplanens 
utformning, såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena 
som finns inom området, närheten till väg 26 och riskerna 
som detta innebär, kulturmiljö, arkeologiska fornlämning-
ar samt miljö och infrastruktur.

Inom delar av området gäller detaljplan för Isabergs fri-
tidsby, framtagen år 1979.

Karta över förslag till det nya 
planområdet (i rött) och delar 
som upphävs (i blått)

Planbeskrivning

2.2 Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen från 1979 togs fram för att göra möjlig be-
byggelsen av Isabergs fritidsby, baserat på dåtidens be-
hov. De i planen möjliggjorda byggrätterna har blivit ut-
nyttjade sedan planen har varit i kraft och anses inte 
räcka till dagens behov, varför krävs en ny aktualiserad 
detaljplan tas fram. Parallellt med framtagandet av den 
nya detaljplanen för Isabergsområdet ska den smala 
remsan av mark längs väg 26 som tillhör gällande de-
taljplan för Isabergs fritidsby (Ö6) upphävas genom beslut 
i bygg- och miljönämnden. Den största delen av gällande 
detaljplan ska planläggas på nytt och ersättas av den nya 
detaljplanen (se bild nedan).  Motivering för upphävandet 
av gällande detaljplan på denna smala remsa är att den 
ingår i området för hänsynsavstånd till riksväg 26, vilken 
staten genom Trafikverket är väghållare för. 

2.3 Plandata
Området är belägen inom Isabergsområdet, ca 1 km syd-
öster om Hestra tätort och ca 15 km norr om Gislaved 
tätort. Området avgränsas av väg 26 i öster och av Isa-
bergsmassivet i väster. Området där gällande detaljplan 
föreslås upphävas omfattar en yta på cirka 0,22 hektar. 
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Plankarta för gällande 
detaljplan från 1979

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Trafikverket Region 
Syd har gemensamt tagit fram riktlinjer i underlagsrap-
porten ”En aktuell översiktsplan”, avseende minsta hän-
synsavstånd till riksintressanta vägar och järnvägar inför 
detaljplaneläggning och annan lokaliseringsprövning. I 
skriften anges det rekommenderade minsta hänsynsav-
stånd på 15 – 20 meter för väg 26 gällande parkering/
uppställning och interna körytor (från beläggningskant) i 
landsbygdsmiljö.
En smal remsa längs väg 26 som ingår i gällande de-
taljplan hamnar inom hänsynsavståndsområdet och 
kommer därmed inte tas med i den nya detaljplanen. På 
denna remsan behöver gällande detaljplan upphävas för 
att tillgodose Länsstyrelsens och Trafikverkets riktlinjer.

2.4.3 Riksintresse friluftsliv
Området kring Isaberg Mountain Resort samt Isaberg 
Golf omfattas av riksintresse för friluftsliv. All mark som 
föreslås ingå i upphävandet av del av gällande detaljplan 
omfattas av riksintresse friluftsliv. 

2.4.4 Naturreservat Isaberg
Länsstyrelsen i Jönköpings län har år 2004 förklarat om-
rådet Isaberg som naturreservat i syfte att tillgodose fri-
luftslivets intressen. I kombination med friluftsintressena 
är syftet att även naturvärdena ska bevaras och utveck-
las. I upphävandet av del av gällande detaljplan ingår ytor 
som ligger utanför reservatet men gränsar av reservatet. 

2.3 Markägoförhållanden
Markägoförhållanden framgår av bifogad fastighetsför-
teckning. Stiftelsen Isabergstoppen äger all mark där gäl-
lande detaljplan föreslås upphävas, dvs del av fastigheten 
Bjärsved 5:40. 

2.4 Tidigare ställningstaganden
2.4.1 Översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Isabergsområ-
det antogs av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 
och Gnosjö kommun 2012. Här anges området som ”ut-
vecklingsområde för anläggningsbundet friluftsliv”. Upp-
hävandet av gällande detaljplan bedöms förenligt med 
översiktsplanen. 

2.4.2 Riksintresse väg
Området gränsar till Nissastigen (väg 26) som klassas 
som riksintresse väg. Detta innebär att vägen ingår i det 
nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägen 
är av särskild betydelse för regional eller interregional tra-
fik. Den är viktig för långväga persontransporter  och har 
stor strategisk betydelse för utvecklingen av handeln. Vä-
gen ingår även i det rekommenderade vägnätet för farligt 
gods. 
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2.5.3 Miljöbedömning
Detaljplanens upphävande bedöms inte vara av den art 
och storleksordning som bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
detaljplanen, där konsekvenserna identifieras, beskrivs 
och bedöms behöver därmed inte tas fram för upphävan-
det av detaljplanen. 

2.6 Genomförande frågor
2.6.1 Planprocessen och handläggning
Vid upphävande av en detaljplan ska kommunen tillämpa 
motsvarande förfarande som hade tillämpats om en ny 
detaljplan hade tagits fram, men i vissa fall kan kommu-
nen tillämpa ett förenklat förfarande för att upphäva en 
detaljplan. När genomförandetiden för en detaljplan som 
upphävs har utgått kan kommunen under särskilda för-
hållanden tillämpa ett förenklat standardförfarande vilket 
innebär att kommunen inte behöver göra någon under-
rättelse eller granskning. Ett förenklat standardförfarande 
kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och 
om upphävandet av detaljplanen är:
- förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande över denna,
- inte är av betydande intresse för allmänheten eller i öv-
rigt av stor betydelse, eller
- inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Upphävandet av del av gällande detaljplan bedöms för-
enlig med översiktsplanen, inte vara av betydande intres-
se för allmänheten samt antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. På dessa grunder bedöms upphävandet 
kunna prövas genom ett förenklat standardförfarande en-
ligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

2.6.2 Ekonomiska frågor 
Sökande fastighetsägare bekostar upphävandet av de-
taljplanen. 

2.6.3 Fastighetsrättsliga frågor 
Marken inom planområdet är i privat ägo med en enda 
fastighetsägare, Stiftelsen Isabergstoppen. 

2.7 Medverkande
Ansvariga för framtagandet av förslag till upphävande av  
gällande detaljplan är planarkitekt Andrea Veres-Barbuta 
och stadsarkitekt Sven Hedlund på Bygg- och miljöför-
valtningen i Gislaveds kommun. 

2.4.5 Detaljplan
Inom området gäller detaljplan "Ö6 - ISABERGS FRI-
TIDSBY", Bjärsved 5:40, Gislaveds kommun, Jönköpings 
län" som fick laga kraft 27.9.1979. Detaljplanen Ö6 omfat-
tar del av fastigheten Bjärsved 5:40 som ligger norr om 
väg 26. Detaljplanen möjliggör användning av marken för 
fritidsbostäder, serviceanläggning och parkering. I övrigt 
planläggs marken som allmän platsmark park, plantering 
eller naturmark samt vägmark. Fritidsbostäderna samt 
servicebyggnaden tillåts i maximalt en våning. Högst an-
tal lägenheter som tillåts i plankartan är 55 stycken på 
västra sidan av den interna gatan genom stugbyn samt 
30 stycken på östra sidan gatan. Max byggnadsytan på 
västra sidan är 2250 kvm, respektive 1800 kvm på östra 
sidan. Prickmark längs den interna gatan samt mot 
grannfastigheten i nord säkerställer att bebyggelse inte 
uppförs för nära dessa. Även parkeringsytan är prickmar-
kerad, dvs att marken inte får bebyggas med byggnad. 
Delen som upphävs innehåller mark planlagd som allmän 
platsmark "Park, plantering eller naturmark".

2.5 Konsekvenser av upphävandet
2.5.1 Genomförandetid och ersättningsrätt
Genomförandetiden för gällande detaljplan från 1979 har 
utgått. Om en detaljplan förhindrar en önskad utveckling 
har kommunen rätt att, på egen initiativ eller extern be-
ställning, upphäva den. Den nya detaljplanen tas fram på 
beställning av fastighetsägaren för att möjliggöra den 
önskade utvecklingen. I och med att kommunen tar fram 
den nya detaljplanen samt upphäver del av gällande de-
taljplan i samtycke med fastighetsägaren samt att ge-
nomförande tiden har gått ut, ska inte fastighetsägaren 
kräva ersättning av kommunen. 

2.5.2 Byggrätt
Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett plan-
löst läge. Det innebär att området inte längre omfattas av 
en detaljplan och att byggrätten som gällande detaljplan 
möjliggör försvinner. Varje lovpliktigt åtgärd ska prövas på 
nytt hos tillsynsmyndigheten. En plan kan även upphävas 
genom att en ny plan antas för samma område.  I aktuellt 
fall ska delar av detaljplanen Ö6 upphävas, och på dessa 
delar ska ett planlöst läge uppstå (se kartan på nästa 
sida). Om någon avser att utföra en tillståndspliktig åtgärd 
på platsen ska kontakt tas med Trafikverket samt med 
kommunen. 

Resterande del av gällande detaljplan omfattas av mark 
som planläggs på nytt och som kommer ersättas med 
den nya detaljplanens bestämmelser, när denna antas 
och får laga kraft.
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0 25 50 m

±
Planens beteckning

Antagen av 
Kommunfullmäktige

Vunnit laga kraft

Skala 1:2000 (A1)
Andrea Veres-Barbuta
Planarkitekt

Genomförandetidens slut

Detaljplan för
Detaljplan för ISABERGSOMRÅDET 

Gislaveds kommun, Jönköping län.
 i Isaberg, Hestra

Upprättad i mars 2022

Sven Hedlund
Stadsarkitekt

GRANSKNINGSHANDLING

__

__

__

__del av fastigheten Vik 1:97

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

2021-11-22

PLANKARTA

och Bjärsved 5:40 m.fl.

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark
eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

Gränslinjer
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

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

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

Utnyttjandegrad

Utförande
b1 Utrymningsvägar i motsatt ritning från väg 26 ska

finnas.
b2 Friskluftsintag placeras på fasaden som vetter bort

från väg 26.

Varsamhet

Markens anordnande och vegetation

n3 Parkering får finnas

Skydd mot störningar
m1 Dagvattnet ska avledas till befintlig bäck och därefter

till recipienten

m3 Avskärande dike 

Utformning
f1 Parkeringsdäck får finnas. Översta våningsplanet får

endast utformas som ett öppet parkeringsdäck med
takuppbyggnader för trapphus, hissschakt och andra
tekniska anläggningar.

Ändrad lovplikt

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och
börjar .

Illustrationer

bäck Befintlig bäck ska bevaras. Vid vägbygge över bäcken 
ska valvbåge eller halvtrumma användas för att 
undvika påverkan på vattendraget.

plac Byggnad på mark får inte placeras närmre ravinens
kanter än 2 gånger djupet på ravinen

träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk

Lokalgata

Gång- och cykelväg

Torg

Park

NaturNATUR

PARK

TORG
GCVÄG

GATA e2  20,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet

e1 15,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet

h2 0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter
h1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

StugbyO1

Friluftsliv och campingN

ParkeringP

R1 Idrottsplats

Illustrationslinje - GC-väg

Ändrad lovplikt

N1 Skidbacke

R2 Idrottshall

R3 Utsiktstorn

O2 Hotell

O3 Konferensanläggning

Café

E1 Transformatorstation

a1

m2 Dagvattnet ska avledas till svackdiken längs lokalgator
och därefter till grönstråket och infiltrationsytan söder
om väg 26.

a2 Marklov krävs även för fällning av träd över 15
centimeter i brösthöjdsdiameter.

GC-väg Illustrationstext - GC-väg

C1

n1

Bäckmiljö ska bevaras. Vid vägbygge över bäcken 
ska valvbåge eller halvtrumma användas för att 
undvika påverkan på vattendraget.

n2

Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk.

E2 Avfallsanläggning

n5 Träd/buskrader ska finnas mellan parkeringsraderna
vid öppen markparkering.

k1 Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, fasad,
tak, fönster och dörr ska bibehållas. Fasadmaterial,
fönster- och dörröppningar ska vid ombyggnation eller
byte ersättas med likvärdigt material med samma
egenskaper och kvalitet som de ursprungliga.

Illustrationslinje - Infiltration
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar.

grönstråk Gönstråk med en volym på 150 m³ för fördröjning och
rening av dagvatten. Placeras parallellt mellan lokal
gata och väg 26.

Marklov krävs även för fällning av träd som utgör
trädallén och markerats med bestämmelsen "träd1".

avfart Avfart anläggs med 2 ingående körfält samt två
utgående körfält.

gatubredd Gatans breddförhållande är minst 5,5 meter körbana
om gång-och cykelvägen disponeras friliggande i en
separat bro och minst 6 meter om gång- och
cykelvägen disponeras i anslutning till körbaban.

Grundkartans beteckningar

RegistområdeBroaryd

Fastighetsgräns

Trakt/Kvartergräns

Ledningsrätt/Servitut

Gränspunkter

Rutnätg
Registernummer1:2

P P P P P P P P P Mur

StaketUU UU

q q Häck

Nivåkurvor155

Allmän- offentlig och
industribyggnad, takkontur
Allmän- offentlig och
industribyggnad, husliv

Byggnad, takkontur

Ensamstående barrträd/Lövträdf G

Barrskog/Lövskogp n

Ägoslagsgräns

Belysningsstolpe[!

Höjdpunkt
Ò

147,3

M Dike, Kant

Gång o cykelväg

Körbanas kant

Byggnad, husliv

Uthus

Skärmtak

Villkor för startbesked/ slutbesked
a3 Startbesked får inte ges för byggnation förrän åtgärder

enligt "avfart" och "gatubredd" har påbörjats.
Slutbesked får inte ges för byggnation förrän åtgärder
enligt "avfart" och "gatubredd" har kommit till stånd.

bländskydd Bländskydd i form av plank eller växtlighet ska finnas
mot väg 26 där behovet uppstår.

Illustrationslinje - Strandskyddslinje

n4 Parkeringen ska utformas som markparkering.
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Antagen av 
Kommunfullmäktige

Vunnit laga kraft

Skala 1:2000 (A1)
Andrea Veres-Barbuta
Planarkitekt

Genomförandetidens slut

Detaljplan för
Detaljplan för ISABERGSOMRÅDET 

Gislaveds kommun, Jönköping län.
 i Isaberg, Hestra

Upprättad i december 2021

Sven Hedlund
Stadsarkitekt

SAMRÅDSHANDLING

__

__

__

__del av fastigheten Vik 1:97

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

2021-11-01

Nivåkurvor155

Allmän- offentlig och
industribyggnad, takkontur
Allmän- offentlig och
industribyggnad, husliv

Byggnad, takkontur

Grundkartans beteckningar

Ensamstående barrträd/Lövträdf G

Barrskog/Lövskogp n

RegistområdeBroaryd

Fastighetsgräns

Trakt/Kvartergräns

Ledningsrätt/Servitut

Gränspunkter

Rutnätg
Registernummer1:2

P P P P P P P P P Mur

StaketUU UU

q q Häck

Ägoslagsgräns

Belysningsstolpe[!

Höjdpunkt
Ò

147,3

M Dike, Kant

Gång o cykelväg

Körbanas kant

Byggnad, husliv

Uthus

Skärmtak

PLANKARTA

och Bjärsved 5:40 m.fl.

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark
eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

Gränslinjer
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

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

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

Utnyttjandegrad

Rivningsförbud

Upphävande av strandskydd

Utförande
b1 Utrymningsvägar i motsatt ritning från väg 26 ska

finnas.
b2 Friskluftsintag placeras på fasaden som vetter bort

från väg 26.

Varsamhet

Markens anordnande och vegetation

n3 Parkering får finnas

Skydd mot störningar
m1 Dagvattnet ska avledas till befintlig bäck och därefter

till recipienten

m3 Avskärande dike 

Utformning
f1 Parkeringsdäck får finnas. Översta våningsplanet får

endast utformas som ett öppet parkeringsdäck med
takuppbyggnader för trapphus, hissschakt och andra
tekniska anläggningar.

Ändrad lovplikt

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och
börjar .

Illustrationer

bäck Befintlig bäck

plac Byggnad på mark får inte placeras närmre ravinens
kanter än 2 gånger djupet på ravinen

träd1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk

Lokalgata

Gång- och cykelväg

Torg

Park

NaturNATUR

PARK

TORG
GCVÄG

GATA

r1 Byggnad får inte rivas

e2  20,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet

e1 15,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet

h2 0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter
h1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

StugbyO1

Friluftsliv och campingN

ParkeringP

R1 Idrottsplats

Illustrationslinje - GC-väg

Ändrad lovplikt

N1 Skidbacke

R2 Idrottshall

R3 Utsiktstorn

O2 Hotell

O3 Konferensanläggning

Café

E1 Transformatorstation

a1

m2 Dagvattnet ska avledas till svackdiken längs lokalgator
eller till befintliga bäckar och därefter till grönstråket 
och infiltrationsytan söder om väg 26.

a2 Marklov krävs även för fällning av träd över 15
centimeter i brösthöjdsdiameter.

GC-väg Illustrationstext - GC-väg

Illustrationsyta - Upphävande

a4 Strandskyddet är upphävt

C1

n1

Bäckmiljö ska bevaras. Vid vägbygge över bäcken 
ska valvbåge eller halvtrumma användas för att 
undvika påverkan på vattendraget.

n2

Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk.

E2 Avfallsanläggning

n4 Träd/buskrader ska finnas mellan parkeringraderna
vid öppen markparkering.

Upphävande av strandskydd
a3 Strandskyddet är upphävt.

k1 Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, fasad,
tak, fönster och dörr ska bibehållas. Fasadmaterial,
fönster- och dörröppningar ska vid ombyggnation eller
byte ersättas med likvärdigt material med samma
egenskaper och kvalitet som de ursprungliga.

n5 Mark som inte bebyggs ska bevaras som skogsmark.

n6 Parkeringen ska utformas som markparkering.

Illustrationsyta - Infiltrationsyta

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar.

grönstråk Gönstråk med en volym på 150 m³ för fördröjning och
rening av dagvatten. Placeras parallellt mellan lokal
gata och väg 26.

Marklov krävs även för fällning av träd som utgör
trädallén och markerats med bestämmelsen "träd1".

Upphävande Gällande detaljplan upphävs på skrafferad yta
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