
 
   
 
Detaljplan för ISABERGSOMRÅDET  
del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
 
Inledning 

Stiftelsen Isabergstoppen har den 5 maj 2020 ansökt om planbesked inför upprättande av 
detaljplan för ISABERGSOMRÅDET, del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra. 
BM utskott Gislaved beslutade den 22 september 2020 att lämna positivt planbesked samt att ge bygg- 
och miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen genom utökat planförfarande. 

Planförslaget upprättas för att pröva lämpligheten att utöka byggrätten på del av fastigheten Vik 
1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg, Hestra. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till utveckling av 
fritidsverksamheten inom området, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av nya. 
Planen möjliggör huvudsakligen anläggningar för friluftsliv och camping, besöksanläggningar och 
verksamheter för tillfällig vistelse. Syftet med planen är också att lösa trafikproblematiken inom området 
och vid avfarten från väg 26. Hänsyn ska tas till olika faktorer som påverkar detaljplanens utformning, 
såsom naturreservatet Isaberg, naturvärdena som finns inom området, strandskydd, kulturmiljö, 
arkeologiska fornlämningar samt miljö och infrastruktur med hänsyn till närheten till väg 26 och riskerna 
som detta innebär. 

Den 14 december 2021 beslutade Bygg- och miljönämnden Utskott Gislaved att låta sända ut 
förslag till detaljplan på samråd. Samrådet varade mellan 23 december – 30 januari 2022.  

Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om samrådet med 
inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. Ett digitalt samrådsmöte hölls 20 januari 2022. 
 
Skriftliga yttranden inkomna under samrådstiden 
Lantmäteriet 1 
Länsstyrelsen Jönköpings län 2 
Trafikverket  3 
Eon Energidistribution AB  4 
Skanova (Telia company) 5 
Yttrande nr.6  6 
Gnosjö kommun 7 
Westbopartiet  8 
Kommunstyrelsen 9 
Fritid- och folkhälsonämnd 10 
Räddningsnämnd 11 
Barn- och utbildningsnämnd 12 
Tekniska förvaltningen 13 
Tekniska nämnden 14 
Kulturnämnden Ingen erinran 
Luftfartsverk Ingen erinran 
Fastighet- och servicenämnden Ingen erinran 
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Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formulering hänvisas till respektive 
skrivelse, som finns tillgängliga på bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 
 
 

1. Lantmäteriets yttrande 
FASTIGHETSBILDNING  
Avsnittet fastighetsbildning i genomförandebeskrivning skulle kunna utvecklas med de åtgärder som 
faktiskt är aktuella för genomförandet av detaljplanen.   
 
UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN  
De resterande delarna av detaljplan 0662-P334 (H28) upphävs parallellt med den nya detaljplanen. Av 
detaljplan 06-ÖRE-140 (Ö6) kommer det att kvarstå en smal remsa naturmark längst med väg 26. Är 
detta syftet?   
 
Kommentar: 
Avsnittet fastighetsbildning kompletteras med text om de åtgärder som är aktuella för genomförandet av 
detaljplanen. (sidor 57-58 i planbeskrivningen). 
 
Den smala remsan av naturmark längs väg 26 ska upphävas i ett separat ärende genom beslut i bygg- och 
miljönämnden. Kommunen kommer tillämpa ett förenklat standardförfarande för upphävandet av denna del av 
gällande detaljplan.



 
   
 
2. Länsstyrelsens yttrande  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
RIKSINTRESSE 
Länsstyrelsen anser att det behöver framgå tydligt att skyfall inom planområdet inte påverkar riksväg 26:s 
funktion negativt.  
 
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  
I planbeskrivningen står det att höjdsättningen av de olika delområdena ska vara en viktig del i fortsatt 
arbete med dagvattenhanteringen i området.  
Höjdsättningen av planområdet ska projekteras i projekteringsskede för att säkra bebyggelsen mot 
översvämning. Eftersom markens lämplighet ska säkerställas i detaljplanen behöver det framgå av 
planhandlingarna att samtliga föreslagna byggrätter är lämpliga även utifrån risk för översvämning. 
Lämplighetsbedömningen kan inte hänskjutas till ett projekteringsskede när planen är antagen.  
 
GEOTEKNIK 
Länsstyrelsen har skickat förslaget till detaljplan till SGI på remiss för att få en expertbedömning av de 
geotekniska förutsättningarna. Synpunkterna från SGI rör bland annat dagvattenhantering inom 
planområdet samt att stabiliteteten behöver undersökas vidare. Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter.   
”Inga stabilitetsberäkningar för området har utförts. Konsulten skriver att stabiliteten bedöms som 
tillfredsställande eftersom jordlagren består av morän med hög lagringstäthet och att det är stugor som ska 
byggas. SGI anser dock att det finns behov av en stabilitetsutredning avseende förutsättningar för jordras, 
blocknedfall och bergras i den slänt som ligger nordväst om planområdets centrala del. Konsulten har gjort en 
undersökning i punkt 2111 som visar minst 8 meter jord. Vi anser att det krävs undersökningar längre upp i 
slänten för att stabiliteten ska kunna fastställas. 
I sydväst finns ett litet område som ingår i planen men som ligger utanför huvudområdet. Vi saknar för detta 
område en bedömning av förutsättningar för blocknedfall och bergras. 
Konsulten skriver att det längs nedre delen av Rännebäcken finns en 4–5 meter djup ravin och att inga 
byggnader bör placeras närmare ravinens kanter (övre) än 2 gånger djupet på ravinen. Vi kan dock inte se på 
vilka grunder konsulten har valt detta avstånd. Vi anser att det bör utföras stabilitetsberäkningar för ravinen och 
en utredning av hur en eventuell erosion (se nedan) påverkar stabiliteten. 
I den norra delen av området rinner två bäckar (Rännebäcken och Lerbäcken) som skurit sig ned i sandmoränen. 
Då jordarten är sandmorän och sand/silt anser vi att det kan finnas risk för ytterligare erosion längs dessa om 
vattenflödet ökar exempelvis på grund av den planerade byggnationen eller på grund av klimatförändringen. Vid 
en eventuell erosion och vid höga flöden skulle nedströms liggande trummor kunna fyllas med jord, vägar och 
byggnader översvämmas och i värsta fall hela vägkroppar spolas bort. Vi anser att det finns behov av en 
utredning av förutsättningar för erosion och av lämpliga åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser. I denna 
bör även ingå eventuella nya passager (vägar, cykel- och gångstråk) över bäckarna. Utförandet av passager och 
eventuella förebyggande åtgärder för att minska förutsättningarna för erosion anser vi behöver införas på 
plankartan. 
Angående erosion på markytan över marken i slänterna skriver konsulten [3] att ”Lokal infiltration av dagvatten 
bedöms möjlig i friktionsjorden” samt att ”Dagvatten bör samlas upp och ledas bort på ett sätt som inte ger 
upphov till erosion vid markytan vilket gäller speciellt vid starkt sluttande markområden”. Vi anser att det 
behöver tas fram bestämmelser för dagvattenhanteringen inom planområdet och att dessa bör framgå av 
plankartan.” (SGI) 
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STRANDSKYDD 
Detaljplanen föreslår att strandskydd upphävs inom ett område som omfattas av ett statligt 
naturreservat. Inom ett statligt naturreservat är det inte möjligt för kommunen att upphäva 
strandskyddet i en detaljplan. Bestämmelsen om att strandskydd upphävs för dessa delar behöver därför 
utgå. Om det är aktuellt att upphäva strandskydd inom området som omfattas av ett statligt 
naturreservat behöver en begäran om upphävande av strandskydd göras hos Länsstyrelsen.   
 
FÖRORENADE OMRÅDEN  
Länsstyrelsen instämmer med kommunen om att det inte ligger några förorenade områden inom eller i 
nära anslutning till planområdet. I planbeskrivningen står det att vintersportanläggningens drift och 
skötsel innebär bland annat hantering av oljor till liftar och maskiner, dieseltank, etc. med risk för 
oljeläckage. Länsstyrelsen vill upplysa om att exploatören behöver vara medveten om detta så att en 
eventuell förorening inte förvärras/sprider sig.  
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
NATURMILJÖ 
Länsstyrelsen vill påpeka att kommunen endast nämner två punkter kopplade till 
naturreservatsföreskrifterna. Kommunen bör även nämna de C-föreskrifter som gäller för reservatet. 
Länsstyrelsen anser vidare att kommunen behöver utveckla resonemanget kring påverkan på reservatets 
värden. Det vill säga vilken bedömning/ställningstagande gör kommunen om detaljplanens påverkan på 
reservatet.  
I planbeskrivningen står det att de skyddsvärda träden som finns vid restaurangen Höganloft ska skyddas 
genom detaljplanen med en bestämmelse om att träden endast får fällas i fall av sjukdom eller 
säkerhetsrisk. Länsstyrelsen vill påpeka att eftersom träden är alléträd krävs även dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för avverkning eller kraftig beskärning av träden. 
 
KULTURMILJÖ 
Det är positivt att utsiktstornet ges skyddsbestämmelser i planen. Länsstyrelsen konstaterar samtidigt att 
tornet genomgått stora exteriöra förändringar sedan det uppfördes 1919. De kulturhistoriska värdena 
finns väl redovisade i planbeskrivningen och många av dem är inte sammankopplade med 
byggnadsverkets estetiska uttryck, varför dess utseende ej är av avgörande men väl av förstärkande 
betydelse för dess bevarande. Planen anger också att då det blir läge för byte av fasadmaterial och 
fönster ska ambitionen vara att återgå till ursprungligt utförande, vilket får anses som positivt.  
Endast särskilt värdefulla byggnader enligt 8 kap. 13§ PBL, eller byggnader som ingår i bebyggelseområden 
av sådan karaktär, kan åläggas rivningsförbud i detaljplan. Länsstyrelsens uppfattning är därför att tornet 
bör omfattas av förvanskningsförbud och inte varsamhetskrav.     
 
KLIMATANPASSNING 
Länsstyrelsen vill upplysa om vikten av att jobba med permeabla beläggningar för att inte allt vatten ska 
behöva ledas ner till recipient. Vid väldigt höga flöden är det bra om delar av vattnet kan infiltrera på 
plats så att inte allt kommer behöva rinna nerför sluttningen. Ju högre vattenflöde desto högre belastning 
på sluttningens jordlager.  
 
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. 



 

 

 5 (20)  

Kommentar: 
RIKSINTRESSE 
Skyfallsanalysen redovisad i detaljplanen har utförts i 
programvaran Scalgo Live. Programmet har 
begränsningar, bland annat att beräkningsverktyget 
inte är dynamiskt och beskriver inte hur länge 
översvämningsutbredning och rinnvägar består. I 
figuren visas vattensamlingar vid väg 26 i närheten av 
trummor och tunnlar, men detta eftersom modellen 
fångar upp ett statiskt moment. I verkligheten är 
vattnet inte statiskt utan dynamiskt vilket gör att det 
rinner vidare via befintliga trummor mot recipienten 
(blå pilar i bilden). Vid skyfall när trummorna är 
kapacitetsfulla kan vattnet även ta sig via 
gångtunnlarna vidare till recipienten. Bedömningen är 
således att vattnet tar sig ner till recipienten utan risk 
för påverkan på väg 26. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 
Inom planområdet lutar marken norrifrån mot recipienten Algustorpasjön i söder och dagvattnet rinner naturligt 
via befintliga bäckar och via trummor under väg 26 vidare till sjön. I nuläget finns det ingen risk för översvämning 
inom området. Skyfallsanalysen visar att vattnet inte samlas i något område utan rinner vidare mot recipienten 
via trummorna. Vid ett 100-årsregn kan vattnet även ta sig ut till sjön via gångtunnlarna.  
Den exakta placeringen och tekniska utformningen av nya byggnader samt nya lokala gator inom 
användningsområdena är inte bestämt i detta skede. En höjdsättning av planområdet i detaljplaneskedet kan 
senare visas vara begränsande och bedöms i nuläget omotiverat i och med det idag inte finns någon 
översvämningsrisk. Framtida projekteringar ska se till att dagvatten leds bort från byggnader och mot gator eller 
grönytor samt att inga instängda områden bildas. Gator ska läggas lägre än bebyggelsemark så att dagvatten 
avleds ytligt vid extrema regn. Marken runt byggnaderna får anpassas efter befintliga markhöjder. Med dessa 
åtgärder bedöms samtliga föreslagna byggrätter vara lämpliga utifrån risk för översvämning.   
 
GEOTEKNIK 
Stabilitet:  
Analys av stabiliteten intill bäckravinen har utförts med sonderingar, jordprovtagning samt installation av ett grund-
vattenrör vid släntkrön på västra sidan av bäcken. Den högsta uppmätta grundvattennivån påträffades 8,8 meter 
under markytan vilket ungefär motsvarar botten på ravinen. Analyser har utförts på befintliga förhållanden med 
uppmätta grundvattennivåer samt med en känslighetsanalys där grundvattenytan lagts 4 meter högre än den 
uppmätta nivån. Därtill har analyser utförts med en last på 20 kPa som ungefär motsvarar en 2 vånings byggnad. 
Lasten från tänkt byggnad har placerats på ett avstånd från släntkrön som motsvarar 2 gånger djupet på ravinen  
för att skapa ett säkert avstånd till släntkrönet, med avseende på eventuell erosion som kan uppstå vid extrem 
nederbörd. 
Med de analyser som har utförts år 2022 är bedömningen att det inte finns några allvarliga problem med stabili-
teten inom området kring Rännebäcken med förutsättning att nya byggnader placeras på ett avstånd från ravinens 
släntkrön som beskrivits tidigare, vilket bedöms ge en god marginal mot inverkan av erosion. Särskild bestämmelse 
finns i plankartan om att byggnad inte får placeras närmre ravinens kanter än två gånger djupet på ravinen. 
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Erosion:  
Vid gräsbevuxna slänter som utsätts för regn brukar det inte normalt uppstå någon erosion. Inom planområdet 
ska dagvatten som ansamlas från tak och asfaltsytor samlas upp och ledas bort via föreslagna skålformade 
svackdiken längs lokala gator samt via översilningsytor på ett sätt som inte ger upphov till erosion vid markytan.  
Bestämmelser införs i plankartan om att svackdiken samt grönstråket ska utformas med trappsteg för att mot-
verka erosion. 
 
Slamströmmar: 
Vid Rännebäcken leds dagvattnet under väg 26 i en 800 mm betongtrumma. En eventuell slamström kommer 
sannolikt fylla snabbt igen den här trumman och därefter är det mest troliga scenariot att slamströmmen tar 
samma väg som vatten vid en översvämning, dvs mot gångtunneln längre västerut som dagvattenutredningen vi-
sar. Väg 26 bedöms inte påverkas eftersom den naturliga flödesvägen vid höga flöden är redan idag mot  
GC-tunneln då marken generellt sluttar ditåt.   
 
Vid Lerbäcken finns i dag ett dike som leder fram till en gångtunnel placerad ungefär 110 meter längre västerut. 
Det föreslagna grönstråket parallellt med väg 26 kommer omhänderta leda dagvattnet samt en eventuell slam-
ström och leda dem vidare till befintlig trumma under väg 26 och gångtunneln. Här bedöms att en slamström 
relativt lätt kan följa grönstråket med markens naturliga lutning fram till tunneln.  
 
Nya passager över bäckarna, speciellt ravinen vid Rännebäcken ska utformas så att en slamström inte stoppas 
upp. Det innebär att mindre trummor inte är lämpliga utan istället bör större rör liknande gångtunnlar användas. 
Om broar byggs ska fundamenten utformas så de inte påverkas av slamströmmar och erosion. Utformning av 
passager över bäckarna införs i plankartan med särskild bestämmelse.  
 
Risk för jordras, blocknedfall och bergras: 
Nordväst om aktuellt planområde finns en slänt som har utretts under vår 2022 avseende jordras genom sonde-
ring vid släntfoten. Risken för jordras med jordvolymer av betydelse, som kan skada människor eller egendom, 
bedöms som liten. En provpunkt utfördes även på Isabergstoppen, som ingår i detaljplanen. Risk för jord- och 
blockras bedömdes som mycket liten inom detta område. 
 
En separat rapport om risk för jordras, blocknedfall och bergras för slänten som ligger nordväst om planområdes 
centrala del har tagits fram av universitetslektor Mark Peternell från Göteborgs Universitet, Department of Earth 
Sciences. Rapporten finns i sin helhet som bilaga 12 till planbeskrivningen.  
 
Utredningsrapporten baseras på tre observationsnivåer: 
a. Indikation på bergmassans rörelse under de senaste ~60 åren 
b. Fältobservationer 
c. Lutningsanalys i kombination med geomekaniska data. 
 
Sammanfattningsvis bedöms risken för jordskred i de glacifluviala sedimenten och glacialavsättningarna relativt 
låg, på grund av de högre inre friktionsvinklarna för dessa bergarter jämfört med bergsläntsluttningarna.  
Dessutom finns det inga tecken på betydande bergskred under de senaste 60 åren och rakt uppåt växande träd 
indikerar en icke rörlig underjord. Risken för en fullständig kollaps av den branta bergytan är också relativt låg på 
grund av saknade tecken på rörelse såsom I) lutade träd och II) större bergmassafall under de senaste 60 åren. 
Risken för att stenar ska falla ut ur den branta bergytan kan inte slutligen fastställas, men risken för att de fal-
lande stenarna ska orsaka skador nära foten av bergssidan är låg. Den kantiga formen på klippan som sträcker 
sig i den branta klippväggen och den måttliga till grunda lutningen kommer sannolikt att förhindra att fallande 
stenar rullar längre ner i backen. 
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STRANDSKYDD 
Bestämmelsen om att strandskydd upphävs har tagits bort från plankartan och från planbeskrivningen. Om det 
blir aktuellt att upphäva strandskydd inom området som omfattas av naturreservatet Isaberg ska en begäran om 
upphävande av strandskydd göras hos Länsstyrelsen.   
 
FÖRORENADE OMRÅDEN 
Noterat.  
 
NATURMILJÖ 
Planbeskrivningen kompletteras med text om naturreservatets C - föreskrifter. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om kommunens bedömning om påverkan på naturreservatets värden 
(sida 38 i planbeskrivningen). Sammanfattningsvis är kommunens bedömning att den föreslagna exploateringen 
som detaljplanen möjliggör har liten påverkan på reservatets naturvärden och positiv påverkan på reservatets 
syfte att tillgodose allmänhetens behov till friluftsliv.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om att träd som klassas som alléträd är biotoppskyddade och att det 
krävs dispens från Länsstyrelsen för avverkning eller kraftig beskärning av träden. 
 
KULTURMILJÖ 
Tornet på Isabergstoppen klassas som byggnad med ”höga allmänna värden (PBL 8:17)” enligt 
kulturmiljöinventeringen för Hestra, Isaberg, Nissafors bruk och Öreryd (AFRY 2021). Enligt PBL kap 8 §17 ”ska 
ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.” Kommunens bedömning, baserad på kulturmiljöinventeringens klassning, är att tornet omfattas av 
varsamhetskrav. Rivningsförbud tas bort från plankartan. 
 
KLIMATANPASSNING 
Planbeskrivningen kompletteras med text om vikten av permeabla beläggningar. Vissa körytor och 
uppställningsytor kan beläggas med t.ex. armerat gräs. 
 
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Noterat. 



 
   
 
3. Trafikverkets yttrande 
Vägar  
Planområdet är beläget intill väg 26 som är av riksintresse för kommunikationer. Vägen har status 
nationellt och internationellt viktig väg och tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga 
personresor, kollektivtrafik och godstransporter samt är rekommenderad väg för transport av farligt 
gods. Vägen på sträckan förbi planområdet har en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 3250 fordon (år 
2018). Hastighetsgränsen är 80 km/tim med en lokal hastighetssänkning på 60 km/tim strax söder om 
planområdet, intill fyrvägskorsningen med de statliga vägarna 151 och 592. I planbeskrivningen står 90 
respektive 70 km/tim angivet, vilket inte är aktuellt längre.  
Fler lokala hastighetssänkningar, så som föreslås i detaljplanen, kommer inte att genomföras av 
Trafikverket med utgångspunkt i höga krav på framkomlighet på v 26. Lokala hastighetssänkningar 
implementeras på särskilt känsliga vägavsnitt och erfarenheten visar att långa eller många lokala 
sänkningar förutom försämrad framkomlighet även leder till sämre efterlevnad av trafikanter. 
 
Anslutning väg 26  
Vid planering av bostäder eller verksamheter som innebär ökad trafik på en funktionellt prioriterad väg 
är det viktigt att se till att tillgängligheten utmed vägen inte påverkas negativt. Trafikanalyser bör utföras 
för att visa hur bl.a. kapacitet och trafiksäkerhet påverkas. Vid exploateringar utmed det prioriterade 
vägnätet kan exploatören behöva bidra till åtgärder så att tillgängligheten inte försämras. När det finns 
oskyddade trafikanter är alltid planskilda passager ett alternativ, särskilt där barn rör sig.  
2011 träffades en avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gislaveds kommun som syftade till att reglera 
hur ökad belastning av befintlig anslutning mellan Isabergsområdet och väg 26 ska hanteras. Kommunen 
accepterade då att det är Trafikverket som fattar beslut om huruvida behov av en trafiksäkrare 
korsningsutformning föreligger. Trafikverkets beslut grundar sig på hur ökad trafik till och från 
anläggningen påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet på riksvägen. Trafikverket har också fört dialog 
med kommunen  och Isabergsstiftelsen i tidigt skede av planarbetet. I den dialogen har Trafikverket varit 
tydliga med att det finns ett stort behov av att se över den interna gatustrukturen på området. Dels för 
att säkerställa bättre trafiksäkerhet för besökare och dels för att minska belastningen på anslutningen till 
väg 26.  
En trafikutredning har tagits fram i samband med planförslaget. Utredningens resultat visar att det inte 
föreligger ett behov av att bygga om korsningen eller befintlig kanalisering på väg 26 för att tillgodose 
kapacitetsbehovet som uppstår genom Isabergsområdets föreslagna utveckling, förutsätt att nödvändiga 
och omfattande åtgärder vidtas i det interna gatunätet för att skapa bättre flöden och höja 
trafiksäkerheten. Utredningen föreslår i stället en breddning och omdragning av infartsgatan för att 
minska konflikter med oskyddade trafikanter samt att infarten och anslutningen till campingen och nytt 
sportcenter breddas för bättre flöde.  
Trafikverket anser att de två föreslagna svängfälten i anslutningspunkten behöver prövas ytterligare 
avseende längden på magasinen och anser att infarten mot campingen bör flyttas så långt in på området 
som möjligt. Det är många långa fordon och ekipage som ska använda sig av svängfälten och risken att 
fordon, husvagnar eller släp blir stående på väg 26 behöver minimeras. En annan avgörande fråga är 
regleringen av primärväg/sekundärväg in mot området. Prognostiserade flöden in mot parkeringen 
respektive campingen behöver studeras noga för att skapa bästa möjliga flöde och trafiksäkerhet.  
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Trafikverket anser vidare att den befintliga anslutningen till Isabergsområdet också långsiktigt måste klara 
av anläggningens trafikförsörjning. Framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 26 måste säkerställas varför 
Trafikverket måste agera restriktivt avseende nya anslutningar.  
  
Avstånd från väg 26  
Kommunen åberopar länsstyrelsen i Jönköpings läns underlagsrapport ”En aktuell översiktsplan” i frågan 
om minsta hänsynsavstånd till länets kommunikationsleder av riksintresse. I skriften anges ett spann på 
15 – 20 meter för väg 26 gällande parkering/uppställning och interna körytor (från beläggningskant) i 
landsbygdsmiljö. På grund av den omfattande ökningen av både trafik och parkeringsytor samt den 
föreslagna interngatan mellan parkeringen och v 26 måste Trafikverket säkerställa att risk för bländning 
av genomfartstrafiken minimeras. Därför anser Trafikverket att en bestämmelse för bländskydd utmed v 
26 ska läggas till i plankartan. Idag finns belysningsstolpar längs med den befintliga parkeringsytan men 
inte längs den sträckan där den nya interngatan ska gå, vilket ökar effekten av bländande fordon i motsatt 
körriktning än mer.  
Planförslaget medger uppförande av parkeringshus på parkeringsytan närmast väg 26. Trafikverket håller 
med om riskutredningens bedömning samt hänvisar till skriften ”En aktuell översiktsplan” att minsta 
avstånd för ett parkeringshus inte får understiga 30 meter från beläggningskant då p-hus betraktas som 
tillfällig vistelse.  
  
Oskyddade trafikanter  
Ett friluftsområde med utomhusaktiviteter för hela familjen ställer särskilda krav på att trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter tillgodoses samt att önskvärda beteenden i trafikmiljön uppmuntras och 
förstärks. Eftersom det finns två befintliga planskilda passager för oskyddade trafikanter under väg 26 
finns goda förutsättningar för att minimera risken att gående och cyklister väljer att korsa väg 26 i plan. 
Genom enklare steg 1 och 2 åtgärder kan det göras ännu tydligare för besökare var någonstans det är 
lämpligt att korsa vägen. Trafikverket ser positivt på kommunens ambition att separera trafikslagen på ett 
tydligt sätt för att öka trafiksäkerheten och minska konfliktytorna jämfört med dagens situation. En yta 
där en potentiell risk kvarstår är busshållplatsen där särskild hänsyn bör tas till på- och avstigande 
trafikanters trygghet.  
  
Dagvatten  
Det planeras för en omfattande utökning av parkeringsområdet och därmed hårdgjorda ytor. Detta 
ställer stora krav på en robust och funktionell hantering av dagvatten. Dagvattenhantering får inte 
anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 26. Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten 
från vägen. Ombyggnation och breddning av anslutningen mot väg 26 kan medföra behov av att befintlig 
trumma behöver bytas ut. Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av 
exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören.  
  
Riskanalys 
Trafikverket anser att kommunen i sitt planförslag till stor del tar hänsyn till riksintressets funktion och 
den riskbild som finns kopplat till transport av farligt gods, urspårning med mera. Planförslaget medger 
nya körytor på ett minskat avstånd från väg 26 jämfört med dagens situation. Det är Länsstyrelsen som 
gör en bedömning av riskanalysens slutsatser, men Trafikverket vill understryka vikten av att säkerställa 
riskminimerande åtgärder utifrån riksintressets funktion och framtida utveckling.    
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Fortsatt arbete  
Två frågor som ligger utanför planområdet men behandlas likväl i planförslaget är korsningen väg 26 med 
vägarna 151 och 592 samt Trafikverkets rastplats på östra sidan av väg 26, mitt emot infarten till 
Isabergsområdet.  
Planförslaget beskriver ett tydligt önskemål om en flytt av rastplatsen. Trafikverket vill vara tydliga med 
att funktionen rastplats behöver tillgodoses även på sikt och i så fall ersättas. Eftersom en omlokalisering 
av rastplatsen skulle innebära ett omfattande arbete med att identifiera lämplig yta, prioritering av medel 
och tillgång till utrednings- samt projektresurser ligger en sådan åtgärd ett antal år i framtiden. Eftersom 
det är den kommunala exploateringen som driver en eventuell åtgärd som Trafikverket inte har haft egna 
planer på skulle det även innebära betydande medfinansiering för genomförandet. Trafikverket är dock 
öppen för fortsatt dialog i frågan om en långsiktig flytt samt andra steg 1 eller 2 åtgärder i ett kortare 
tidsperspektiv.  
Frågan om korsningen mellan väg 26, 151 och 592 behöver hanteras ur större perspektiv med bakgrund i 
att väg 26 är ett viktigt nationellt stråk med tydliga brister, som Trafikverket är medveten om. Då 
möjligheter för större åtgärder är begränsade måste Trafikverket prioritera, utreda och åtgärda brister 
på de större nationella vägarna etappvis. En eventuell framtida utveckling till mötesseparerad väg behöver 
vägas in i bedömningen av lämpliga korsningsåtgärder. Trafikverket är medveten om ett långsiktigt behov 
av att åtgärda aktuell plats och den kommer att hanteras fortsatt utrednings- och planeringsarbete. 
 
Kommentar: 
VÄGAR 
Planbeskrivningen ändras med text om rätt data om aktuell hastighet vid planområdet. 
 
ANSLUTNING VÄG 26 
Planbeskrivningen har kompletterats med text: (sida 30) 
För att minimera risken för kö in mot området ska ett vänstersvängfält in mot campingen anläggas på infartsgatan. 
Svängfältets magasin bedöms bli cirka 20 – 25 m. Infarten till campingen ska flyttas så långt in i området som möjligt, 
helst i höjd med entrén till det nya sportcentret. Sträckan mellan infarten till campingen och svängfältet på infartsgatan 
blir då ca 50-55 meter. Totalt blir det 70-80 meters längd på magasinen mot campingen. Infarten och bron till 
campingen ska ha god kapacitet för att minimera risken för köbildning ut mot korsningen med riksväg 26. Gatan till 
campingen ska breddas till 6 meter körbana plus 3 meter gångbana. Alternativt kan befintlig gata omdisponeras och 
gångbana ersättas med en separat gångbro norr om befintlig gata. För att öka kapaciteten för fordon ut ifrån anlägg-
ningen och minimera köbildning som kan hindra trafik in mot campingen ska två utgående körfält anläggas som delar 
upp trafikströmmarna. Ytterligare en åtgärd för att minska risk för köbildning in mot campingen kan vara att reglera 
utgående körfält från Höganloft med väjningsplikt och göra infarten mot campingen till genomgående huvudgata. 
Denna åtgärd handlar om trafikreglering och ska inte regleras i detaljplanen utan kan regleras genom lokala trafik-
föreskrifter.   
 
Åtgärder till anslutningen till väg 26 regleras i plankartan med bestämmelsen "in/utfart anläggs med 2 ingående 
körfält samt två utgående körfält". Infarten till campingen avses med bestämmelsen "gatubredd" som reglerar kör-
banans bredd till minst 5,5 meter om gång-och cykelvägen disponeras friliggande, respektive minst 6 meter om 
gång- och cykelvägen disponeras i anslutning till körbanan. Dessa två bestämmelser kompletteras med villkor: 
"Startbesked får inte ges för byggnation förrän åtgärder enligt "in/utfart" och "gatubredd" har påbörjats. Slutbesked 
får inte ges för byggnation förrän åtgärder enligt "in/utfart" och "gatubredd" har kommit till stånd". 
 
Bestämmelse om att bländskydd i form av plank eller växtlighet (här får även befintlig skog ingå) ska finnas mot väg 
26 införs i plankartan. Exakt behov, placering och höjd på bländskyddet bestäms i samband med projektering av den 
nya interna gatan, i dialog med Trafikverket.  
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OSKYDDADE TRAFIKANTER 
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om hur busstrafikanter tar sig till och från busshållplatsen (sidan 
32). De interna kopplingarna, inklusive för gående och cyklister, ska placeras och utformas för att inte öka risken 
för köbildning ut på väg 26. För gående ska kopplingen mellan busshållplatsen och Höganloft ske över infartsgatan 
via en oreglerad passage (alltså inget övergångsställe) där gående kan passera gatan vid lämplig lucka i trafiken. 
Samma lösning  föreslås för koppling mot campingen där en passage kopplar till gångvägen på norra sidan av 
infartsgatan. Från busshållplatsen kan man ta sig till badstranden genom att korsa infartsgatan och sedan via den 
planlagda GC-vägen mot tunneln under väg 26.  
 
DAGVATTEN  
Dagvatten från planområdet ska inte släppas i vägdiket till väg 26. Längs parkeringsytor planläggs ett grönstråk 
som fördröjer och renar en del av dagvattnet innan det rinner via befintliga trumman till infiltrationsytan söder 
om vägen. Trappningar och nivåskillnader i grönstråket ska minska flödeshastigheten pga. marklutningen. 
Grönstråket ska vara väl avskilt från vägdiket, i form av en svacka med upphöjda kanter, vilket förhindrar vattnet 
att rinna in i vägdiket.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med texten: 
Om ombyggnation och breddning av anslutningen mot väg 26 medför behov av byte av befintlig trumma, ska 
åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen bekostas av Stiftelsen.  
 
RISKANALYS 
Noterat. 
 
FORTSATT ARBETE  
Noterat, med preciseringen i frågan om rastplatsens eventuell flytt, att exploateringen inte är kommunal utan 
privat. 
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4. E.ON Energidistribution AB (E.ON)s yttrande 
Inom planområdet har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningskablar samt tre 
transformatorstationer (NEDRE LIFT, SKIDCENTER och ISAB STUGBY), se bifogad karta. 
E.ON har beställt inmätning av markkablarna som ligger i osäkert läge inom planområdet och 
återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja. 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och 
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablar, så att reparation och 
underhåll försvåras. Kablar får ej byggas över eller byggas in. 
 
För att befintliga mellanspänningskablar ska vara förenlig med detaljplanen så hemställer E.ON att det i 
plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkablarna i mitten. Den restriktion i 
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON 
föreslår följande formulering 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” 
 
För att klara den framtida elförsörjningen krävs det nya transformatorstationer uppförs inom 
planområdet. Se nedan förslag på placering (röda ringar). 

 
E.ON hemställer att det i plankartan läggs ut ett minsta E1-område (”transformatorstation”) på 6 x 6 
meter som ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll både för våra befintliga och 
planerade transformatorstationer. 
Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt 
att kunna ta sig till transformatorstationerna med tunga fordon. 
E.ON noterar att vi har fått ett E1-område för den befintliga transformatorstationen ISAB STUGBY. 
Ovan avstånd och restriktioner gäller även vid utformning av avfallsanläggning (E2), särskilt med tanke på 
åtkomst till transformatorstationen samt att ingen brännbart upplag får finnas inom 5 meter från 
transformatorstationsbygganden. Varav prickmark bör läggas ut kring E1-områdena. 
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Försiktighet krävs även vid grävarbete vid transformatorstationer. Ingen grävning får ske närmre än 5 
meter från transformatorstationer. Grävningsarbete får inte utföras på så sätt att marken riskera att 
undermineras. Inom området får det inte heller planteras buskar eller träd då vi underhållsröjer marken 
runt stationer. 
För våra prognoser så vore det tacksamt om man kunde inkomma med en bedömning av framtida 
effektbehov över tid. 
 
Kommentar: 
Befintliga elledningar kommer inte skyddas med markreservat i detaljplanen för att inte begränsa användningen 
av området. Ett markreservat för allmännyttiga ändamål begränsar användningen av området och därmed 
fastighetsägarens möjlighet att använda marken. I framtiden kan det finnas tankar om att flytta ledningarna för 
att möjliggöra exploatering, därför är det bra att inte låsa dem i deras befintliga placering med ett u-område.  
Markupplåtelseavtal för samtliga elektriska ledningar inom planområdet finns. Detaljplanen innebär inte någon 
ändring av förutsättningarna för ledningsrättens syfte. Om parterna är överens kan man flytta ledningarna och 
skriva nya avtalsservitut utan att bilda ledningsrätt, oavsett om det finns u-område eller inte. Nya ledningar 
kommer inte skyddas med markreservat i detaljplanen eftersom framtida exploateringen inte är bestämt i detta 
skede och läget och avgränsningen av framtida ledningar inte kan preciseras. För nya elledningar ligger ansvaret 
för att trygga rättigheten hos ledningsinnehavaren. Eventuell flytt av befintliga elledningar orsakad av exploatering 
ska bekostas av fastighetsägaren Stiftelsen Isabergstoppen. 
 
Ett 6x6 meter E1-område läggs i plankartan enligt E.ONs yttrande för befintliga transformatorstationer. Kring E1 
området planläggs ett 5-meter brett prickmarkerat område, enligt E.ONs önskemål. 
 
Framtida transformatorstationers läge är inte bestämt ännu, och därför bedöms det inte lämpligt att i plankartan 
lägga ut ett E1-område för dessa. Detaljplanen har ambitionen att vara flexibel och tillåta olika möjliga 
utvecklingsscenarion. Genom att planlägga E1-områden för framtida transformatorstationer blir dessa placeringar 
låsta och kan potentiellt utgöra ett hinder i utvecklingen när byggnationer projekteras och genomförs. Därför 
bedöms att det är bäst att Stiftelsen Isabergstoppen och E.ON kommer överens om placering av framtida 
transformatorstationer i projekteringsskedet. I användningen O1 – Stugby ingår även de byggnader och 
anläggningar som behövs för driften av stuguthyrningen, liksom transformatorstationer, så möjlighet att placera 
dessa inom användningsområdet finns säkerställd i plankartan. 

 
5. Skanovas yttrande 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
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 undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar:  
Noterat. 
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6. Yttrande nr.6  
Det är givetvis positivt och önskvärt att utveckla besöksnäringen i regionen. Det måste dock ske på ett 
uthålligt sätt såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Exploateringen bör heller inte ske på andra 
markägares bekostnad. Jag saknar i detaljplanen en tillhörande hållbarhets‐ och  konsekvensanalys 
avseende hur naturen och de intilliggande markerna, som inte ägs av stiftelsen, kommer att påverkas av 
det utökade antalet gäster. Detta eftersom markutnyttjandet på grannmarkerna, av besökare som köpt 
trail pass och/eller hyrt MTB, kommer att öka betydligt, vilket innebär ett väsentligt utökat intrång, och 
detta är något som inte ryms inom allemansrätten.  
Besökarna till Isaberg som nyttjar för sin rekreation redan idag ett betydligt större markområde än de ca 
130 ha som ingår i naturreservatet samt detaljplaneområdet. Dvs området som stiftelsen råder över 
räcker inte ens idag för den turistverksamhet som bedrivs med utgångspunkt från stiftelsens anläggning 
Isaberg Mountain Resort. Det som förr mest var vandrare och längdskidåkare är nu i växande grad MTB‐
cyklister, vars inverkan på omgivningen är betydligt större än vandrare och skidåkare. Befintliga 
skogsvägar, basvägar och stigar på vår och andra markägares mark har förvandlats till cykelleder där 
trafiken består av MTB och el‐MTB. Slitaget innebär redan tex att en befintlig basväg i brant terräng inte 
längre kan användas för skogsbruk pga konstant MTB‐trafik med följande erosion. Slitaget och störningen 
i naturen är olika på olika ställen men påverkas främst av antal MTB‐åkare, åkarnas hastighet, åkarnas 
inställning (tävling eller lugnt tempo), markens lutning, omgivande terräng, ordinarie markanvändning, 
markens textur och ledernas/vägarnas underhåll. Markerna närmast Isaberg Mountain Resort har det 
mesta nyttjandet och slitaget. En stor utökning av anläggningens kapacitet för övernattning och 
parkeringar leder rimligen till ett avsevärt större tryck på omgivande marker då det innebär ännu fler 
MTB‐cyklister utanför stiftelsens mark.   
Därför bör detaljplanen kompletteras med en tillhörande hållbarhets‐ och  konsekvensanalys avseende 
hur naturen och de intilliggande markerna som inte ägs av stiftelsen kommer att påverkas av det utökade 
antalet gäster.  Analysen bör ge svar på: 

- Vilka risker finns och vad kan man göra för att minimera skadliga effekter? 
- Hur undviker man att exploateringen sker på andra markägares bekostnad? 
- Vilka investeringar eller ersättningar behöver göras för att den önskade utvecklingen blir hållbar och 

acceptabel även för de närmast berörda grannfastigheterna. 
- Vilka åtgärder behöver vidtas för att stiftelsens utveckling skall bli hållbar även utanför stiftelsens marker? 

 
Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med text om kommunens bedömning om påverkan på intilliggande fastigheter 
samt på närmiljön (sidor 38-39 i planbeskrivningen) samt med en ”hållbarhets- och konsekvensanalys för 
mountainbikeleder på annans mark” (bilaga 11 till planbeskrivningen). Genom ett avtal mellan Stiftelsen 
Isabergstoppen och intilliggande fastighetsägare kan riskerna minimeras och motverkas. Avtalet ska reglera hur 
marken ska användas turistiskt och vilka kostnader för byggande och underhåll av leder som krävs. I dag finns 
det ett tecknat upplåtelseavtal mellan Stiftelsen och en intilliggande fastighetsägare. Enligt avtalet har Stiftelsen 
rätt att använda ett markområde i anslutning till Isaberg på del av ovan nämnda fastigheter, för 
"marknadsaktiviteter och friluftsliv", i utbyte mot en årlig avgift. Stiftelsen är skyldig att sköta och underhålla 
cykellederna samt att skylta och förebygga erosion utan att markägarens användning av basvägar försvagas eller 
förhindras. Dialog och överenskommelseavtal mellan Stiftelsen och berörda grannfastighets markägare bedöms 
vara ett lämpligt sätt att hantera denna fråga. På så sätt blir utvecklingen hållbar och acceptabel även utanför 
Stiftelsens marker.   
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7. Gnosjö kommuns yttrande 
Samrådsförslaget har diskuterats på Gnosjö kommuns plangruppsmöte.  
Gnosjö kommun önskar att en gång- och cykelbro byggs mellan Gnosjö kommun och Gislaveds kommun 
vid Hestraviken för att öka tillgängligheten till Isabergsområdet samt närbelägna målpunkter.  
Förslaget är konsekvent i Gnosjös och Gislaveds kommuns ÖP, FÖP samt visioner.  
För att möjliggöra detta önskas att tillgängligheten via gång- och cykel till planområdet diskuteras mer i 
detaljplanen samt att en kontakt öppnas mellan kommunerna samt ett beslut om bron fattas i och mellan 
kommunerna innan planen har antagits. 
 
Kommentar: 
Bygg- och miljöförvaltningens planenhet anser att denna fråga inte kan villkora detaljplanens antagande. Frågan 
är av övergripande strategisk karaktär och ska därför ställas till politiken som hanterar dessa frågor i Gislaveds 
kommun. Yttrandet har därför skickats vidare till kommunstyrelsen för behandling och eventuellt beslut. 
 
Byggnation av en gång- och cykelbro vid Hestraviken är mycket önskvärd. Bron har även tidigare diskuterats inom 
kommunen, däremot är planenhetens bedömning att beslut om bron inte kan kopplas med detaljplanen. Enligt 
Boverkets föreskrifter kan en detaljplan endast reglera åtgärder inom planområdet. Bron ligger utanför planområ-
det och bedöms inte vara en åtgärd som är nödvändig för att genomföra planen.  
Text om tillgängligheten via gång- och cykelväg har utvecklats i planbeskrivningen. Kommunens önskemål är att 
det ska finnas kvar en gång- och cykelvägsförbindelse genom planområdet, öppen för allmänheten, för att säkra 
en koppling med badstranden vid Algustorpasjön och vidare med naturreservatet Ettö och Isaberg Golf. För att 
säkerställa att det kommer finnas en GC-väg öppen till alla genom Isabergsområdet har kommunen intentioner 
av att teckna överenskommelse avtal om detta med fastighetsägaren Stiftelsen Isabergstoppen. 
 
 
 
9. Westbopartiets yttrande 
Westbopartiet har tagit del av den samrådsremiss som tagits fram för det berörda området. Vi är 
positiva till den satsning Stiftelsen Isabergstoppen vill göra för att utveckla den fina anläggning och 
turistmål som sätter kommunen på kartan. I samtal med ledningen för stiftelsen har tidigare nämnts plan 
och idé om en bad och rekreationsanläggning på området, vilket även uttalats i tidningsintervju. 
Vi i Westbopartiet ser stora fördelar med en sådan etablering, då det skulle komplettera utbudet av 
sommar och vinteraktiviteter och ge en ökad helhetsupplevelse för besökarna. 
Vi ser också ett möjligt samarbete med kommunen då man på sikt behöver en ersättning för Gislebadet. 
Westbopartiet vill därför i detta yttrande framföra att vi önskar se att planen ger en möjlighet att 
etablera en bad och simanläggning i området, då vi inte i underlaget kan se att det ingår. 
I övrigt ställer vi oss bakom det yttrande som Kommunstyrelsen lämnat. 
 
Kommentar: 
Detaljplanens beställare Stiftelsen Isabergstoppen har inga intentioner att bygga en badanläggning av Gislebadets 
karaktär och omfattning inom planområdet. Utifrån kommunens strategiska planering finns inte några 
intentioner att en badanläggning i kommunal regi ska finnas i planområdet. 
 
Däremot ges det möjlighet i detaljplanen att bygga en mindre spa- och simanläggning både i anslutning till 
restaurang Höganloft, inom användningen R3 – konferensanläggning, samt inom området som planläggs med 
användningen O1O2R2 - stugby, hotell, idrottshall. Simanläggningen pool/spa behöver inte preciseras eftersom den 
inryms i huvudanvändningen.  
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12. Kommunstyrelsens yttrande 
Föreslagna utvecklingsåtgärder har också stöd i den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet.. 
Samtidigt sker utvecklingen i och i närheten av känsliga naturmiljöer med naturreservat både för 
naturvård och för det rörliga friluftslivet vilket kräver hänsynstaganden och försiktighetsåtgärder. Till 
planförslaget hör ett omfattande utredningsarbete och planförslaget bedöms tillgodose hänsynsbehoven. 
Några mindre kompletteringar och klarlägganden behöver göras när det gäller vissa vattenfrågor.   
En omfattande dagvattenutredning har genomförts vilken föreskriver att dagvatten ska tas om hand i 
svackdiken bland annat längs väg 26. Det är något oklart om detta ryms i anslutning till vägområdet. 
Vidare sägs det att inga innestängda områden som kan orsaka problem vid skyfallsregn finns i området. 
Samtidigt visar skyfallsanalysen på vattenansamlingar längs väg 26 vilket skulle kunna utgöra en risk för 
vägen.   
I avsnittet om miljökvalitetsnormer för vatten bör också påverkan när det gäller 
grundvattenförekomsten Gislaved-Alabo tas upp. 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker i övrigt planförslaget. 
 
Kommentar: 
Dagvatten från planområdet ska inte släppas i vägdiket till väg 26. Längs parkeringsytor planeras ett grönstråk 
som fördröjer och renar dagvattnet innan det rinner via trummorna till infiltrationsytan söder om vägen. På grund 
av marklutningen utförs ”trappsteg” i grönstråket som ska minska flödeshastigheten. Grönstråket ska vara väl 
avskilt från vägdiket, i form av en svacka med upphöjda kanter, vilket förhindrar vattnet att rinna in i vägdiket. I 
botten på svackan sätts en kupolbrunn vars storlek anpassas så att önskad mängd vatten släpps ut.  
 
En skyfallsanalys har utförts för området i programvaran Scalgo Live vilket har några begränsningar, bland annat 
att beräkningsverktyget inte producerar några resultat för rinnvägarnas bredd, vattendjup, strömningshastighet 
eller flöde. Beräkningsverktyget är inte dynamiskt och beskriver inte hur länge översvämningsutbredning och 
rinnvägar består. I figuren visas vattensamlingar vid väg 26 i närheten av trummor och tunnlar, men detta 
eftersom modellen visar ett statiskt moment. I verkligheten är vattnet inte statiskt utan dynamiskt vilket gör att 
det rinner vidare via befintliga trummor mot recipienten. Vid skyfall när trummorna är kapacitetsfulla kan vattnet 
även ta sig via gångtunnlarna vidare till recipienten. Bedömningen är således att det inte finns risk för påverkan 
på väg 26, utan att vattnet tar sig ner till recipienten.  
 
Avsnittet i planbeskrivningen om miljökvalitetsnormer kompletteras med text om påverkan på 
grundvattenförekomsten Gislaved-Alabo. (sida 36 och sidan 40). Bestämmelse om att parkeringsytorna utrustas 
med oljeavskiljare införs i plankartan. En väl utförd och skött dagvattenhantering inom detaljplanen med 
föreslagna åtgärder (öppna dagvattenlösningar med fastläggning i organiska och inorganiska material samt 
parkeringsytor utrustade med oljeavskiljare) bedöms ge en god föroreningsreduktion utan någon risk mot 
grundvattenförekomstens status. 
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8. Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt till möjligheten för eleverna att ha bl.a. friluftsdagar och 
rekreation i området, och att man samtidigt ser över trafiksituationen till att bli bättre.  
Utarbetat förslag till detaljplan medger rekreation och undervisning i området. Med förslaget tillgodoses 
trafiksäkerheten i området.  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att detaljplanen tillstyrks.  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, §4, föreslå  
- att se över möjligheterna för en gång- och cykelväg från busshållplatsen vid Isabergsområdet till 

golfbanan  
- att i övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och 

Bjärsved 5:40 m.fl. i Hestra, daterat december 2021 
 
Kommentar: 
För fotgängare och cyklister som vill ta sig från området vidare mot Algustorpasjön samt till golfbanan på andra 
sidan väg 26 finns det idag två gångtunnlar under riksvägen. Utanför detaljplanens område finns på andra sidan 
väg 26 en grusad vandrings- och cykelled inom mark på fastigheten Bjärsved 5:40 samt Alabo 3:1 som tillhör 
Stiftelsen Isabergstoppen. Leden löper parallellt med väg 26 och ansluter till Ettö naturreservat samt Isaberg Golf.  
 
För att säkerställa att gång- och cykelvägen genom Isabergsområdet finns kvar och är fortsättningsvis öppen till 
allmänheten har Gislaveds kommun intentioner att teckna ett överenskommelseavtal med fastighetsägaren, pa-
rallellt med detaljplaneprocessen. Eftersom delen av cykelvägen som finns söder om väg 26 ligger utanför detalj-
planen kan inte kommunen inom detaljplanen ta ställning till eller på något sätt reglera den. Däremot ingår även 
denna sträcka i överenskommelseavtalet som kommunen har för åsikt att teckna med Stiftelsen för att säker-
ställa att det kommer finnas en GC-väg öppen till alla genom området. 
 
 
 
 
10. Fritid- och folkhälsonämnd 
Förvaltningen föreslår nämnden att man inte har något att erinra till förslag om detaljplan för 
Isabergsområdet. Det man kan komma att ha med sig är funderingen över det fortsatta rörliga 
friluftslivet som Isabergsområdet idag möjliggör. Förslag till detaljplan tar också upp att Isabergsområdet 
omfattas av riksintresse för friluftsliv. I det sammanhanget ska friluftsliv vara tillgängligt för alla. Med 
exploateringar i området och kommande kommersialisering kan man fundera över fortsatt tillgänglighet 
för alla av områdets alla naturupplevelser. 
 
Kommentar: 
Noterat. Överexploateringen behöver undvikas och en balans behöver hittas mellan utvecklingen av 
fritidsverksamheten och bevarande av naturvärdena. För att säkerställa, utöver de generella rättigheterna som 
finns i allemansrätten, att området fortsättningsvis är öppen till allmänheten, ska Gislaveds kommun teckna ett 
överenskommelseavtal med fastighetsägaren, parallellt med detaljplaneprocessen, om att allmän öppen gång- 
och cykelväg ska finnas kvar genom området. 
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11. Räddningsnämnd 
Räddningsnämnden uppmanar bygg- och miljönämnden att i fortsatt detaljplanearbete ta hänsyn till 
framtida trafikmängder som genereras av planen samt pågående planarbeten i Gnosjö kommun, såsom 
för gång- och cykelvägar med mera, i olycksförebyggande syfte. I övrigt framförs att remissprocessen har 
varit bra, där räddningstjänsten tidigt har engagerats i planprocessen och synpunkter har tillvaratagits. 
 
Kommentar:  
Noterat. Detaljplanen tar hänsyn till framtida trafikmängder prognoserade för år 2040. För att säkerställa att 
gång- och cykelvägen genom Isabergsområdet finns kvar och är fortsättningsvis öppen till allmänheten har 
Gislaveds kommun intentioner att teckna ett överenskommelseavtal med fastighetsägaren, parallellt med 
detaljplaneprocessen. 

 
13. Tekniska förvaltningens yttrande 
Beträffande planbeskrivningen har Tekniska förvaltningen inga synpunkter.  
Beträffande plankartan tycker vi att det är bra med det U-området som reglerar dem befintliga 
ledningarna. Ledningen som är markerad mellan pumpstationen och väg 26 är en bräddledning från 
pumpstationen som ska tas bort, därför bör den inte regleras med u-område. 
Angående framtida placering av pumpstation samt U-område för överföringsledning: 
Vi finner det mycket svårt att exakt veta vart vi ska lägga ledningarna och pumpstationen då vi inte har 
utfört någon detaljerad projektering. Därför tycker vi att vi inte ska i nuläget peka ut några platser då det 
kan bli fel i efterhand. En lösning för det här problemet är att vi i ett senare skede ansöker om bygglov 
och ledningsrätt när vi vet hur vi ska anlägga allting.  
 
Kommentar:  
Noterat. 
 
14. Tekniska nämndens yttrande 
Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag på remissvar som sitt eget. 
 
Kommentar:  
Noterat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 19 (20)  

Sammanfattning av förändringar efter samrådstiden  
Ändringar i plankartan: 

- En yta söder om väg 26 tas med i planområdet för infiltration. Ytan planläggs som NATUR. 
- Delar av gällande detaljplan för Isabergs fritidsby som upphävs illustreras i plankartan med 

skrafferade ytor. 
- Bestämmelsen om att strandskydd upphävs tas bort. 
- Bestämmelsen om rivningsförbud för tornet tas bort. 
- E-område införs för samtliga befintliga transformatorstationer. 
- Bestämmelser om åtgärder till avfart från väg 26 samt breddning av infartsgatan mot camping 

införs, samt villkor för startbesked och slutbesked för byggnation inom användningsområdet 
R1NO2, kopplade till dessa åtgärder. 

- Bestämmelse om att bländskydd i form av plank eller växtlighet ska finnas på den interna gatan 
mot väg 26 införs i plankartan. 

- Bestämmelse om att parkeringsytor ska utrustas med oljeavskiljare införs i plankartan på 
användningsytan P-parkering för att undvika påverkan på grundvattenförekomsten. 

- Bestämmelse om att GC-väg ska finnas genom parkområdet vid Rännebäcken införs i plankartan. 
- Komplettering till dagvattenbestämmelser om att svackdiken samt grönstråket ska utformas med 

trappsteg för att motverka erosion införs i plankartan. 
- Bestämmelser om att ”utmed befintliga bäckar ska vid vägbygge påverkan på vattendraget 

undvikas. Större rör liknande gångtunnlar ska användas. Om broar byggs ska fundamenten 
utformas så de inte påverkas av slamström och erosion” införs i plankartan utifrån stabilitets 
skäl. 

- Bestämmelser för att skydda fornlämningen tills den förundersökts och eventuellt slutundersökts 
införs i plankartan både på allmän platsmark GATA samt inom kvartersmark P. 

- Den nya interna gatan upp mot stugbyn ritas på båda sidor den nya parkeringen öster om 
Lerbäcken, för att möjliggöra flexibelt dragning med hänsyn till fornlämningen. 

- Höjd på byggnadsverk inom användningen N (friluftsliv och camping) införs i plankartan. 
- Bestämmelse om byggnaders placering minst 4,5 meter från fastighetsgräns införs i plankartan på 

en egenskapsyta inom användningen O1O2R2. 
- Egenskapsytor med bestämmelse om att ställplatser för husbilar och husvagnar får finnas för 

befintliga ställplatser inom campingområdet ritas in i plankartan inom den prickmarkerade 
remsan utmed väg 26. 

- Bestämmelsen om att parkering får finnas inom den prickmarkerade remsan utmed väg 26 inom 
användningsytan N (friluftsliv och camping) tas bort från plankartan eftersom på prickmark får 
man anlägga parkeringar och det är onödigt och övertydligt att precisera detta. 
 

 
Ändringar i planbeskrivningen: 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om de C-föreskrifter som gäller för 
naturreservatet. 

- Planbeskrivningen kompletteras med text om att delar av gällande detaljplan för Isabergs fritidsby 
kommer upphävas i ett separat ärende. 

- Planbeskrivningen kompletteras med text om att det krävs dispens från Länsstyrelsen för att ta 
bort träd i ett träd allé. 

- Text om att strandskyddet upphävs inom detaljplaneområdet tas bort och planbeskrivningen 
kompletteras i stället med text om att det blir aktuellt att upphäva strandskydd inom området 
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som omfattas av ett statligt naturreservat behöver en begäran om upphävande av strandskydd 
göras hos Länsstyrelsen. 

- Text om hänsyn till fornlämningen som framkom i den arkeologiska utredningen steg 2 utvecklas 
i planbeskrivningen. 

- Geoteknikbeskrivningen kompletteras med en analys för stabilitet, erosion och risk för ras samt 
med kommunens bedömningar om dessa risker. 

- Text om rivningsförbud för tornet på Isabergstoppen tas bort. 
- Beskrivning om svängfältets magasin mot campingen och flytt av entrén till campingen 

kompletteras i texten, samt beskrivning av åtgärder till avfart från väg 26.  
- Text om att bländskydd införs i plankartan införs i planbeskrivningen. 
- Beskrivning av hur gående och cyklister tar sig från busshållplatsen till andra funktioner inom 

Isabergsområdet utvecklas i texten.  
- Planbeskrivningen kompletteras med text om vikten av permeabla beläggningar.  
- Planbeskrivningen kompletteras med tydliggörande text om att, med den föreslagna 

dagvattenhanteringen, bedöms marken lämplig för ändamålet utifrån risk för översvämning samt 
med tydliggörande text om att varför kommunens bedömning är att skyfall inte påverkar riksväg 
26 funktion negativt. 

- Planbeskrivningen kompletteras med text om påverkan på grundvatten samt om att parkeringar 
ska utrustas med oljeavskiljare. 

- Resonemanget kring påverkan på naturreservatets värden utvecklas i planbeskrivningen, samt 
texten kompletteras med kommunens bedömning om detaljplanens påverkan på naturreservatet. 

- Texten kompletteras med en analys av påverkan på närliggande fastigheter. 
- Text om genomförandefrågor utvecklas i planbeskrivningen.  
- Planbeskrivningen kompletteras med information om fastighetsreglering. 
- Planbeskrivningen kompletteras med en samlad konsekvensbeskrivning om planens 

genomförande. 
 
 

Gislaved 2022-08-22 
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