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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Normalt planförfarande

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.

SAMRÅDSREMISS

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.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
GRANSKNING

ANTAGANDE
ÖVERKLAGANDE

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från
remissvaren.
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,
bygg- och miljönämnden 332 80 Gislaved. Dessa
redovisas i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas
till de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

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

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.

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken
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Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande, PBL (SFS 2010:900).
Planen syftar till att inrätta en kommunal gata, utbyggda gång- och cykelvägar samt utreda möjligheten att
anlägga en pendelparkering.
I syfte att anpassa kvartersmarken till omgivande riksvägar föreslås även en del av gällande detaljplan
upphävas.
Planområdet omfattas av detaljplan för handelsområdet Smålandia, antagen 2007. Denna plan reglerar
markanvändningen till handel, kontor och bilservice. Denna markanvändning är till största delen tänkt att
vara kvar.
På östra sidan av Norra Nissastigen (nuvarande riksväg 27) föreslås att en pendelparkering anläggs inom
gatumarken ”Huvudgata”, som inte utökas från gällande detaljplan. Pendelparkeringen inrättas då inom
strandskyddat område och utpekat område för riksintresset Nissan. I planbeskrivningen finns beskrivning
och motivering kring anläggandet av denna pendelparkering.

5 (28)

153000

152900

152800

152700

152600

153000

152500

152900

152400

152800

152700

152600

152500

Sammanfattning

0 1020 40 60 80
Meters

0 1020 40 60 80
Meters

Ängsdal, Smålandiagatan

Detaljplan för del av kvarteret

Ängsdal, Smålandiagatan
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra inrättande av allmän platsmark (Smålandiagatan, Norra Nissastigen samt
gång- och cykelvägar) och att anpassa detaljplanelagd mark till omkringliggande vägområden, genom att
upphäva del av kvartersmarken i gällande detaljplan.
Planen ska också utreda möjligheterna att anordna en pendelparkering samt se över dagvattenhanteringen
i område.
Planområdet ingår i kvarteret Ängsdal tillika handelsområdet Smålandia, som gällande detaljplan S205
medger. Kvartersmark får viss förändrad användning i form av reglering av bilservice och planen ska
bestämma avsättning av kvartersmark till gatumark.

Plandata
Läge och areal
Planområdet omfattar cirka 4 ha mark mellan riksväg 26, blivande riksväg 27 samt Norra Nissastigen.
Kvartersmarken i planen ingår i kvarteret Ängsdal, tillika handelsområdet Smålandia. Fastigheterna inom
planområdet är Signelsö 1:25, Ängsdal 2, Ängsdal 3 och Ängsdal 4 samt Gislaved 5:114 och 2:29.

Markägoförhållanden
Planens största fastighetsägare är Gislaveds kommun, som äger marken från halva Smålandiagatan och
åt nordväst. Gränsen mot Ängsdal 2 går mitt i befintliga Smålandiagatan. Med anledning av inrättandet av
allmän platsmark tillskapas en kommunal gata.
Fastigheten Ängsdal 2 utgör en stor delen av handelsområdet Smålandia, men en mindre del av
planområdet. Ett privat fastighetsbolag äger fastigheten Ängsdal 2 samt de mindre fastigheterna Ängsdal
3 och Ängsdal 4.
Gislaved 5:114 tvärs över Norra Nissastigen är privatägd, men övergår i statlig ägo i samband med
byggandet av riksväg 27, för att senare övergå till Gislaveds kommun.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den bifogade fastighetsförteckningen.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplaner
I den fördjupade översiktsplanen för Gislaved (FÖP) är området utpekat som handelsområde och lämplig
plats för anordning av pendelparkering.

Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Gislaved
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Detaljplan S205; röd linje är denna detaljplans områdesgräns
Gällande detaljplan medger handel (H) i hela området samt även bilservice (G) och kontor (K).
Bestämmelser om dagvatten reglerar bland annat krav om invallning av hårdgjorda ytor i norra
delen av planområdet och en placering av ett fördröjningsmagasin (dagvattendamm) på en plats
som idag inte anses lämplig.
Bilservice (G) medges fram till och med cirka 40 meter sydväst om Smålandiagatan, vilket inte
anses vara lämpligt.
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Gällande detaljplaner
Inom planområdet
S205

Gislaved 2:105 mfl fastigheter, Smålandia

2007-07-19

För detaljplan S205 är genomförandetiden 15 år, med slut år 2022.
Planen medger verksamhet i form av handel och bilservice samt Norra Nissastigens avgränsning för
genomfartstrafik.
Genom att förändra gällande plan innan genomförandetidens utgång vill kommunen möjliggöra
fastighetsbildning för marken som annars tillhör vägområdet för riksväg 27 samt möjliggöra inrättandet av
allmän platsmark i form av Smålandiagatan och gång- och cykelvägar.
Fastighetsägare inom planområdet är informerade om 4 kap. 39 § PBL, som innefattar regler kring
planläggning inom gällande detaljplans genomförandetid.

Upphörande av detaljplan
Ett område av gällande (S205) detaljplans kvartersmark är förlagt till nuvarande vägbana för riksväg 27
och inom av arbetsplaneområdet utpekat som slänt i nya riksvägen. Detta medför att området varken är
lämpligt att fastighetsbilda eller anlägga som kvartersmark. Därför väljer kommunen att anpassa plangräns
mot riksväg 26 , genom att upphäva området i detaljplan. Se bild nedan.

Upphävande
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Förutsättningar, förändringar och
konsekvenser
Natur
Planens utpekade kvartersmark är idag till stor del öppna sand- och grusytor eftersom genomförandet
av gällande detaljplan ännu inte är klart. Gatorna är färdigställda och gång- och cykelvägarna längs Norra
Nissastigen och Smålandiagatan är utbyggda.
En skogsdunge med tallträd finns vid cirkulationsplatsen, skogsdungen finns inom kvartersmarken. Det
dike som avvattnar handelsområdet anses inte vara lämpligt att kulvertera, med hänsyn till möjligheten att
okulärt upptäcka det samt att kunna behandla förorening och att till viss del främja biologisk rening.
Planen tar i anspråk områden för allmän platsmark. Denna mark omfattas inom kvarteret Ängsdal av
lokalgatan Smålandiagatan med tillhörande gång- och cykelbanor samt huvudgatan Norra Nissastigen
med tillhörande gång- och cykelbanor. I anslutning till cirkulationsplatsen finns också möjlighet och
utrymme att anordna en pendelparkering, som den fördjupade översiktsplanen ger riktlinje om.
Pendelparkeringen bör förläggas på Norra Nissastigens östra sida för att inte ses som en del av
handelsområdet och samtidigt ligga i mycket nära anslutning till busshållplatserna längs Norra Nissastigen.
Marken på den specifika platsen är i huvudsak den gamla vägbanken för Norra Nissastigen norrut mot
Hestra.
Det planlagda området på östra sidan om Norra Nissastigen omfattas av riksintresset Nissan då den västra
gränsen för riksintresset går vid Norra Nissastigen .
Mer om pendelparkeringen finns i stycket om strandskydd och riksintressen senare i planbeskrivningen.
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Geotekniska förhållanden
Den norra kvartersmarken har en svag lutning på totalt 3 meter längs Smålandiagatan med riktning åt öster
och är till största delen ett nyligen igenfyllt grustag. Exploatering måste vara grundligt utredd för att klara de
platsspecifika förutsättningar som finns.

Radon
Planområdet är enligt kommunens översiktliga kartering i lågriskzon för markradon.

Förorenad mark
Inom området finns inga kända markföroreningar. Dock kan det inte uteslutas att markförorening finns på
fastigheten Ängsdal 3 och 4, där drivmedelsförsäljning bedrivs.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.

Bebyggelse
Idag finns ingen bebyggelse inom planområdet. Kvarteret Ängsdal (handelsområdet) är till 1/3 utbyggt,
till 1/3 under pågående utbyggnad och till 1/3 obebyggt. Den senare delen är den som till störst grad
omfattas av denna detaljplan.

Service och verksamheter
Handelsområdet Smålandia är i en expansiv fas med flertalet nyetableringar. De handels- och
bilservicefunktioner gällande detaljplan medger förändras inte, men vissa tillägg och avdrag föreslås i
egenskapsbestämmelserna. Dessutom avsätts viss kvartersmark för allmän platsmark i form av gatumark.
Säkerhetshöjande åtgärder för byggnaderna med anledning av farligt godslederna finns beskrivet nedan
under ”Brand och explosionsrisk”.

Tillgänglighet
Området är flackt och väl tillgängligt med gång- och cykelbanor norr- och söderifrån i form av cykelvägen
mellan Gislaved och Hestra. Pendelparkeringen bör ligga i nära anslutning till busshållplatserna för att öka
tillgängligheten.

Gator och trafik
Trafiken som påverkar området är till största delen genomfartstrafik längs nya riksväg 27 och trafik
längs Norra Nissastigen. Planområdet liksom stora delar av handelsområdet servas idag genom den
blivande lokalgatan, Smålandiagatan. På marken närmast riksväg 26 får av säkerhetsskäl ej användas för
upplag, biluppställning eller skyltanordningar. Information om farligt godslederna finns under ”Brand och
explosionsrisk”.

Gång- och cykelvägar
Genom planområdet i nord-sydlig riktning går gång- och cykelvägen mellan Gislaved och Hestra.
Detaljplanen ska säkerställa passagen för gångare och cyklister inom planområdet genom att utöka
gatumarken och lämna plats för gång- och cykelväg på båda sidor om Norra Nissastigen. Med anledning
av denna viktiga kommunkationsled ska utformningen av gång- och cykelvägen och dess gatukorsningar
vara väldimensionerade. Nya målpunkter inom kvartersmark ger också ett incitament till att anordna
gång- och cykelbana längs med Smålandiagatan, inom avändningsbestämmelsen Lokalgata.
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Den arbetsplan som antogs 2008 för ny sträckning av riksväg 27 förbi Gislaved är, för vissa enskilda
vägar samt gång- och cykelvägar inte i sin helhet tänkt att genomföras enligt arbetsplanens ritningar.
Cykelvägen förbi den befintliga cirkulationsplatsen Smålandiarondellen som byggs om ska, enligt utkast till
projekteringar, följa sträckningen enligt nedanstående bild och inte arbetsplanens tänkta sträckning. Detta
medför att området som i denna detaljplan pekas ut som lämplig plats för en pendelparkering inte stör
genomförandet av arbetsplanen. Dock kommer genomförande av pendelparkeringen inte att ske förrän
cykelvägen är färdigställd, för att inte komma i konflikt med arbetet.

Teknisk försörjning

Nya gång- och cykelvägen får en annan sträckning än arbetsplanen. Därmed stör inte en pendelparkering
på östra sidan av Norra Nissastigen.

Dagvatten
Den gällande detaljplanen är utformad för att hantera dagvatten i större dammar för att sedan ledas vidare
mot Nissan som recipient. Vid planläggning 2007 gjordes ändå avvägningen att försiktighetsåtgärder skulle
vidtas och det krävdes att stora delar av planens hårdgjorda ytor skulle anordnas med ej genomsläpplig
markbeläggning; men den hydrogeologiska utredningen som gjordes 2001 (J&W Energi och miljö 200102-22 pr. nr. 0 655 0111) visar att planområdet inte ska komma att påverka vattentäkten.
Skillnader i denna plan blir att regleringen förändras, genom att hårdgjorda ytor med genomsläpplig
markbeläggning tillåts. Detta motiveras med att planen ligger en kilometer från vattentäktens avgränsning,
att den hydrogeologiska utredningen visar att planen inte påverkar vattentäkten, att nya riksväg 27 hanterar
sitt dagvatten genom infiltration i grässlänter samt att ansamlingar av dagvatten från hårdgjorda ytor till
största del kommer att ledas till de befintliga och planerade fördröjningsmagasinen.
Konsekvenserna av ovanstående förväntas, med hänvisning i texten, inte ge någon påverkan på
vattentäkten. Avvägningen bedöms inte heller medföra betydande miljöpåverkan för recipienten Nissan,
eftersom bestämmelser om oljeavskiljare vid drivmedelförsäljning består och att dagvattnet i första hand
ska infiltreras lokalt.
Den större dagvattendamm som finns centralt i kvarteret har en brant slänt och omgärdas av ett
avbärarräcke samt staket. Fördröjningsmagasin i form av en dagvattendamm planeras att anläggas i
anslutning till cirkulationsplats Smålandiarondellen, enligt skisser nedan. Dagvatten leds från kvartersmark
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norrifrån i slänt vid nuvarande riksväg 27 samt i dagvattenledning och dammen blir av en flack konstruktion
för att smälta in i omgivningen vid torrläggning.

VA
Nya riksväg 27

Dagvattenfördröjning

Smålandiarondellen

Kvartersmarken ansluts till kommunala VA-ledningar i u-område (mark tillgänglig för allmäna underjordiska
ledningar) längs med nuvarande riksväg 27. VA-ledningar tillgängliggörs av Gislaveds kommun.
Planområdet genomkorsas av flera samhällsviktiga VA-ledningar.
Strax norr om nya riksväg 27 ligger Gislaveds vattenverk och huvudvattenledningen passerar genom
planområdet i Norra Nissastigens västra slänt.
På andra sidan gatan, under nuvarande huvudsträckning av cykelvägen mellan Gislaved och Hestra, ligger
en tryckspillvattenledning från Hestra med slutdestination Gislaveds reningsverk.
Inom området finns även servisledningar för vatten respektive spillvatten samt en del dagvattenledningar i
gatumarken.
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Fritid
Planområdet omfattas inte av något frekvent använt fritidsområde, men har vissa viktiga friluftsfunktioner.
Cykelbanan mellan Hestra och Gislaved är viktig, dels för pendlare och dels för friluftsaktiviteter. Denna
stärks i planen genom dess kompletterade sträckning och fortsättningen av gång- och cykelvägen är
(utanför planområdet) föreslagen att följa västra sidan av Norra Storgatan in till Gislaved.
Strax norr om planområdet finns en gångbro över Nissan som används för friluftslivet. Den nya barrirär
som skapas i nya riksväg 27 gör att passager i området runt om måste anpassas för att inte minska
tillgängligheten i området. Därför är östra sidan av Norra Nissastigen viktig att fortsatt ha kvar som
naturmark och med minst en gångbana.

Parkering
Handelsområdet attraherar naturligt många besökare med bil och därmed ska höga krav ställas på
parkeringsutrymmen. Detta ska möjliggöras på respektive fastighet.

Ny korsning mellan
väg 26 och 27
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Strandskydd och riksintresse
Ett område med en bredd på 100 meter från Nissans strandkant är reglerat med strandskydd. Planens
genomförande förutsätter ett upphävande av strandskyddet inom kvartersmarken samt för den del av
allmän platsmark som är avsatt för pendelparkering. Strandskyddet återinträder vid en ny planläggning,
vilket innebär att beslutet om upphävande måste tas i samband med denna detaljplan.
Nissan är även utpekat riksintresse, med syfte att bevara dess värdefulla meandrar, korvsjöar och
nipor (erosionsbranter). Dessa värden är kopplat till marken allra närmast ån samt spår av tidigare
meandersystem. Den buffertzon som är tilltagen för att skydda värdefull mark är cirka 100 meter. Dessa
100 meter slutar vid gamla riksväg 26; idag Norra Nissastigen med tillhörande förlängning norrut, från
6356000
planområdet sett.
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Strandskyddet kan upphävas i en detaljplan enligt 7 kap 18 § MB och 4 kap 17 § PBL. För kvartersmarken
är avgränsningen i form av Norra Nissastigen stark, befintlig och har en avskärande verkan. Därmed
uppfylls skäl 2 i 7 kap. 18 § miljöbalken (1998:808). Området öster om Norra Nissastigen, som tas
i anspråk för pendelparkeringen, slutar 20 meter från asfaltskant och har därefter en 70 meter bred
0 1020 40 60 80
skogskorridor mot Nissan. Marken som tas i anspråk för pendelparkeringen
är en gammal vägbank. Här
Meters
anses strandskyddet kunna upphävas med hänvisning till skälet att marken redan är ianspråktagen på
så sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte eftersom växtlivet som ämnas skyddas redan
begränsats (18 c § skäl 1). Dessutom är en pendelparkering ett angeläget allmänt intresse eftersom den
bedöms medverka till en positiv utveckling genom samresande (18 c § skäl 5). Gång- och cykelvägen som
följer Norra Nissastigen längs östra sidan är befintlig (18 c § skäl 1) och ett angeläget allmänt intresse (18 c
§ skäl 5).
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Dessa skäl i kombination med det faktum att allmän platsmark fortfarande säkerställer allmänhetens
tillträde till området (strandskyddets syfte 1) samt att marken inte påverkar livsvillkoren för det vattennära
växt- och djurlivet (strandskyddets syfte 2) möjliggör upphävandet av strandskyddet.

Intrång i riksintresset
En exploatering öster om Norra Nissastigen och inom riksintresset ska ske med stor försiktighet. Den
pendelparkering som planeras har en bredd på 12 meter (9 meter plus GC-väg) och avståndet från
detaljplanegräns till det närmast synliga naturvärdet (en sluttning som tyder på gammal strandkant) är 10
meter. Riksintresset bedöms inte påverkas av ett sådant intrång, mer än att en ringa del av buffertzonen
från de skyddade värdena tas ianspråk för annat allmänt intresse.

Bedömning
Konsekvenserna av ovanstående beslut bedöms vara ringa. Varken riksintressets värden eller
strandskyddets syften bedöms inskränkas eller motverkas av ianspråktagande av ett 10 meter brett
markområde för en allmän pendelparkering. Marken är påverkad i modern tid i form av en vägbank och
mot vattnet finns en bred skogskorridor.

Miljö, hälsa och säkerhet
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Miljökvalitetsnormer
Mätningar från 2010 visar på ett trafikflöde om 6000 fordon (ÅDT) på Norra Nissastigen. I Trafikverkets
arbetsplan för riksväg 27 (objektnr. 8762500) uttrycks prognoser om att siffran vid riksvägens
färdigställande kommer att sjunka till 2500 fordon. Denna siffra lär i sin tur öka något med anledning av
utbyggt handelsområde.

Luftkvalitet
De beräkningar som finns i Gislaved och som lyfts fram i den fördjupade översiktsplanen för Gislaved
visar på att miljökvalitetsnormerna inte överskrivds. Detaljplanens förändringar är inte av sådan art att det
bedöms påverka värdena så att några normer riskerar att överskridas. Den nya riksvägens sträckning
kommer dessutom att främja Norra Nissastigens närmiljö.

Buller
Handelsområdet omfattas av trafikbuller, dels från riksvägarna och dels från interntrafik i form av
konsumenter och leveranser. Detaljplanen förbättrar möjligheterna för gång- och cykeltrafik samt
kollektivtrafik, vilket bör bidra till något minskat buller.

Brand och explosionsrisk
Drivmedels- och gashantering medför en explosionsrisk och avståndet på cirka 300 meter till närmaste
bostad gör platsen lämplig för sådan verksamhet.
Riksväg 27 och riksväg 26 är båda utpekade leder för farligt gods. Riksväg 27 flyttas 2013 och riksväg
26 har ett betydande avstånd till planområdets bebyggelse. Området närmast väg 26 är utmärkt som
prickmark(vilken ej får bebyggas). Skyddsavstånd från riksväg 26 utan säkerhetshöjande åtgärder till
handelsområdet bedöms vara 100 meter och 50 meter till kontor samt bilservice. Vid säkerhetshöjande
åtgärder såsom att entréer och ventilationsintag inte placeras vända mot riksvägen samt att fasader vända
mot vägen görs i obrännbart material och fönster motsvarande klass E30 används bedöms lämpligt
skyddsavstånd från riksvägen till handelsområdet vara 30 meter medan minsta avstånd till kontor och
bilservice på området bedöms vara 20 meter. Dessutom ska det vid dimensioneringen av byggnader
mot explosionslast på leden vidtas åtgärder så att byggnaden inte kollapsar vid en explosion samt så att
omfattande splitterverkan förhindras genom att stora glaspartier mot leden undviks och/eller att laminerat
glas används. För användningsområden där det är möjligt att upprätthålla ett utrymningssystem gäller att
gasdetektor kopplad till automatiskt nedstängningssystem/varseblivningssystem och utrymningsplan ska
finnas. Området nära leden ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Om
dessa säkerhetshöjande åtgärder vidtas bedöms riskerna inte vara betydande.
Vid färdigställandet av den pågående ombyggnationen av väg 27 hösten 2013 kommer nuvarande
väg 27 att överlåtas till kommunalt huvudmannaskap och kommer inte längre att vara en anläggning
av riksintresse, i samband med detta kommer den även att bli mindre trafikerad. Rampen från väg 26
används dessutom inte i lika stor utsträckning för transporter med farligt gods som själva riksvägen.
Fartbegränsningarna är större på rampen än på leden. Dessutom finns redan ett viltstängsel vid rampen
och ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom fysiska barriärer är möjliga att vidta. Byggnadsfritt
avstånd (prickmark) från rampens vägområdesgräns är därför 20 meter i föreslagen detaljplan. I den
nuvarande gällande detaljplanen (S205) är byggnadsfritt avstånd från vägområdeskant 25 meter längs
rampen och 30 meter från vägområdeskant längs leden.

Översvämning
Cirka hundra meter öster om planområdet rinner ån Nissan med flödesriktning åt söder. Ån håller vid
normalt vattenstånd en plushöjd av +154 och Norra Nissastigen ligger på en höjd av +157.
Planområdet ligger inte inom det av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) prognostiserade
så kallade 100-årsflöde. MSB beräknar då en högsta sannolik översvämningsnivå som statistiskt sett skulle
återkomma var hundrade år.
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Linjen för ett så kallat högsta beräknat flöde skär
dock genom planområdet. Sannolikheten för
en så kraftig översvämning är mycket liten och
verksamheter som planeras i planområdet är inte
av sådan art som kan anses vara samhällsviktiga.

Administrativa frågor
Tidsplan
Detaljplanen har varit på samråd i maj-juni 2012.
Planen är ute på granskning i september-oktober
och sedan kan ett antagande i kommunfullmäktige
väntas ske i februari 2013. Planen vinner laga kraft
3 veckor efter antagandet.

Genomförandetid
Gällande detaljplan har en genomförandetid på 15 år. Det får anses rimligt att denna detaljplan får samma
genomförandetid.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Huvudmannaskap för den del som berörs av allmänna
vägar tillfaller kommunen enligt avtal utanför detaljplan.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planen medger att mark tas i anspråk för allmän platsmark, vilket innebär en rättighet och en skyldighet för
kommunen att lösa in det avgränsade markområdet.
Smålandiagatan är utbyggd, men kostnader tillkommer för gång- och cykelväg, anläggande av ny
busshållplats och pendelparkering.
Längs Norra Nissastigens västra sida breddas trottoaren för att möjliggöra en gång- och cykelväg och
samtidigt flyttas vissa belysningsstolpar till nya gångbanekanten. Denna utformning är på sikt tänkt att
följa Norra Storgatan in mot Gislaveds centrum. Dessutom finns också kostnader för att iordningsställa
kvartersmark för försäljning, men denna är beroende på kommunens ambitioner kring markförsäljning.

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut
Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptagna i den bilagda fastighetsförteckningen.
Det enda servitut som föreslås förändras är ett officialservitut (06-BÅR-161) som belastar Signelsö
1:25 till förmån för Signelsö 1:11. Servitutet medger rätt för Signelsö 1:11 att hämta sand för eget bruk
i ett nu nedlagt sandtag, varför förslaget är att upphäva servitutet. Ett officialservitut upphävs genom
lantmäteriförättning.
Inom planområdet ligger gemensamhetsanläggning Norra Mo ga:5, för vägen till Eriksdal. Denna
gemensamhetsanläggning väntas förändras genom ansökan av Trafikverket i samband med byggandet av
riksväg 27.
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Direkta konsekvenser som planen medför för fastigheter
Fastighet

Konsekvenser

Signelsö 1:25

•
•

Viss kvartersmark upphävs
Viss kvartersmark tas i anspråk för ny allmän
platsmark
Officialservitut för sandtäkt (belastning) föreslås
upphävas

•
Ängsdal 2,
Ängsdal 3,
Ängsdal 4

•

Viss kvartersmark tas i anspråk för ny allmän
platsmark

Gislaved 5:114

•

Viss kvartersmark tas i anspråk för allmän platsmark

Signelsö 1:11

•

Officialservitut för sandtäkt (förmån) föreslås
upphävas

Planens genomförande erfodrar överföring av privat mark som tas i anspråk för allmän platsmark
till kommunägd mark genom fastighetsreglering.
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Ansvarig handläggare för
detaljplanen är Ida Cronquist,
Bygg- och miljöförvaltningen
Gislaveds kommun. I
arbetet har dessutom
planarkitekt Emma Engleson,
stadsarkitekt Sven Hedlund,
f d planarkitekt Patrik
Karlsson, f d stadsarkitekt
Magnus Runesson, miljöoch hälsoskyddsinspektör
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Kuzele och Mats Kindlund
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Gislaveds kommun,
november 2012
Ida Cronquist och
Sven Hedlund

Detaljplan för del av kvarteret

Ängsdal, Smålandiagatan
Gislaveds kommun, Jönköpings län

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
Planområdet sträcker sig över halva den detaljplanen för Smålandia som antogs 2007 (S205).
Avgränsningen är riksvägarna 26 och 27 samt Norra Nissastigen med tillhörande område för gång- och
cykelvägar.
Den del av planområdet som omfattar kvartersmark är ett igenfyllt grustag samt skogs- och åkermark.
Geotekniska förhållanden inom planområdet är undersökt 1992 och resultatet visar på ett organiskt
jordskikt på en tjocklek om 2,5 meter och därunder ett ca 30 meter tjockt jordskikt bestående av sand.
Detta talar för att markens genomsläpplighet är god, vilket medför att konsekvenser bör vidtas vid
markytan för att minska risker med utsläpp.
I Norra Nissastigens östra vägområdeskant börjar avgränsningen för riksintresset Nissan. Detta riksintresse
syftar till att bevara Nissans värdefulla miljöer med meandersystemet och dess tillhörande korvsjöar samt
erosionsbranter.

1:25

SIGNELSÖ

SIGNELSÖ

5:153
5:114

Stor

gata
n

2

GISLAVED

ÄNGSDAL

5:114

1:11
5

And

erst

orp

3

sväg

en

1
4

g en

11
10

vä

a

2:29

8
7

LJUNGHEDEN9

Planområdets läge och omfattning
3 4

20 (28)

5

6

7

6

8

1 2

5:4

HENJA

6

12

ns k
Da

5:114

5
3

4

SANDBACKEN

16

11
2:61

2:52

4

5ÅVIKENÅBACKEN
6
5
2
4
7
1
9
8
2 3
3

6

5:114

Ängsdal, Smålandiagatan

Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Gislaved
Bedömningen som görs är att riksintressets värden inte
finns i anslutning till aktuellt planområde, med anledning
av avståndet till Nissan och brantkanter samt att marken
till stor del redan är ianspråktagen och exploaterad i
form av vägbanker och gång- och cykelväg.
Nissans vatten är av såväl god ekologisk som god
kemisk status. Hänsynstagande vid användadet av
Nissan som dagvattenrecipient är förstås fortsatt mycket
viktigt.
Cirka 600 meter norr om planområdet går idag yttre
skyddsgränens för Gislaveds vattentäkt. Denna gräns
är på väg att förflyttas ytterligare 400 meter norrut, vilket
innebär att planområdet skulle vara placerat en kilometer
utanför skyddsområdet.

Riksintresse natur
Upphävt strandskydd
Rådande strandskydd

Planområdet överlappar utposten av en
grundvattenförekomst, men den geohydrologiska
utredning från 2001 (av J & W Energi och miljö)
pekar på att denna inte ska komma att påverkas, då
grundvattenströmmarna inom planområdet är riktade åt sydost.

Planens styrande egenskaper
Detaljplanen kommer att medge etablering av handel och bilservice inom den kvartersmark som ligger norr
om Smålandiagatan samt endast medge etablering av handel söder om gatan. Förändring mot gällande
plan är alltså att bilservice tas bort från området söder om Smålandiagatan.
Den redan utbyggda Smålandiagatan är idag reglerad som gemensamhetsanläggning, men tas i planen i
anspråk som allmän platsmark. Gaturummet utvidgas även ett antal meter för att få plats med gång- och
cykelväg.
Område som är lämpligt för anläggande av pendelparkering pekas i ut på östra sidan av Norra Nissastigen.
Allmän platsmark inskränker då på område för riksintresse och motivering till intrånget beskrivs utförligt i
planbeskrivningen.
Planbestämmelser inom kvartersmark i gällande plan reglerar mycket strikt hanteringen av dagvatten,
bland annat genom krav om invallning av hårdgjorda ytor. Denna strikta reglering tas bort för verksamhet
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som inte hanterar drivmedel.
Dagvatten inom planområdet hanteras via en dagvattenledning i norr, längs med infarten till Gislaved (idag
riksväg 27) och vidare till ett fördröjningsmagasin innan vidare flöde i kulvert och öppet dike mot Nissan.
Detta dike mot Nissan är dimensionerat och planerat för att hantera all alstrad mängd dagvatten inom
kvarteret Ängsdal.

Planens tänkbara effekter
En fastighet inom planområdet är förvärvad av en vägrestaurangkedja och förväntas påbörja
byggnation under 2013. De två fastigheter som det finns utrymme till kan tänkas att bli attraktiva för
drivmedelförsäljning och vägrestauranger.
Effekterna av planen blir mer mängd dagvatten, men gentemot gällande plan är mängden mindre, då
området kan låtas omhänderta en del lokalt genom infiltration.
På grund av det flacka och låglänta landskapen och närheten till Nissan finns en övervsämningsrisk.
Planområdet är inom ett så kallat högsta dimensionerat flöde, men är utanför scenario för så kallat
100-årsflöde och jordmånen har en relativt hög genomsläpplighet.
Drivmedelförsäljning medför en ökad explosionsrisk, men området ska uppfylla riktlinjer om skyddavstånd
mot riksvägar och placeringen anses lämplig för den typen av verksamhet.
Handelsområdet lär få en ökad mängd bilburna resenärer, men ingen skillnad finns mot gällande plan.
Trafikmängden från och längs med Norra Nissastigen påverkas positivt av en flytt av riksväg 27, i
prognoser från 6000 fordon ÅDT till 2500 fordon, och handelsområdets alstrande av trafik från Gislaveds
centrala delar bedöms som förhållandevis litet genomtemot dagens förutsättningar.
Smålandiagatans egenskap som allmän platsmark gör att området kan få en ökad tillgänglighet, där
kommunen har huvudmannaskap för gatan. Anordnandet av en pendelparkering och busshållplatser
inom planområdet ger en positiv effekt med samåkningsmöjligheter. Dessutom ger planen utrymme för
nya sträckningar av gång- och cykelvägar, vilket skapar möjligheter för fler gång- och cykeltrafikanter till
handelsområdet.
Inskränkningen i riksintresset och inom strandskyddat
område motiveras i planen och anordnadet anses inte
påverka riksintressets värden negativt och inte heller
motverka strandskyddets syfte.
Sammanvägd bedömning
Detaljplanen innebär en förändring av gällande
detaljplan, men förändringarna bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen
miljöbedömning.
Den påverkan och de konsekvenser planen kan komma
att medföra ska behandlas i detaljplanen och de negativa
konsekvenserna ska i största möjliga mån motverkas.

Gislaveds kommun, februari 2012, reviderad juni 2012
Patrik Karlsson

Bilaga
Checklista behovsbedömning
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Gislaveds kommun, Jönköpings län

Bilaga
Checklista behovsbedömning
Negativ
påverkan
Stor

Måttlig

Positiv påverkan Ingen

Berörs Kommentarer
påverkan ej

Liten

Liten

Måttlig

Stor

Miljö - övergripande
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för luft
i Gislaved är inte i riskzonen att
överskridas, men centrering av
trafik kan innebära en lite negativ
påverkan på lokal nivå.
Detaljplanen bedöms inte inverka
på kommunens arbete att nå
miljömålen.

X
Miljömål (regionala)

X

Energi och naturresurser
Befintlig infrastruktur
(förutsättningar för
energi och vägar mm)

Infrastruktur dragen till Smålandia
är dimensionerad för full utbyggnad
och planen säkerställer på så vis en
hushållning av resurser.
Planen bedöms påverka lite positivt
på hushållningen av mark, genom
att marken används vad den är bäst
lämpad för.
Se dag- och grundvatten

X

Mark
(är marken lämpad
för denna typ av
användning)
Vatten
(yt- och grundvatten)

X

Riksintresse
Naturvård

Riksintresset Nissan berörs
såtillvida att en inskränkning görs
på det avgränsade skyddsområdet.
Dock medför planen ingen inverkan
på riksintressets värden och risken
för att riksintresset på sikt skulle
påverkas får anses som ringa.

X

Kulturmiljövård
Infrastruktur

X
X

Friluftsliv
X
Jordbruk

X
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Riksväg 27 byggs ut och
planen skulle medföra att
riksintresset säkerställs och att
infrastruktursystemet förbättras
med säkrare trafikmiljö.
Planområdet tar i anspråk
naturmark som är avgränsad
eller redan ianspråktagen och
inverkar på så vis inte negativt på
friluftslivet.
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Negativ
påverkan
Stor

Måttlig

Positiv påverkan Ingen

Berörs Kommentarer
påverkan ej

Liten

Liten

Måttlig

Stor

Kulturmiljö och landskapsbild
Stads- och
landskapsbild

X

Fornminne

X

Kulturhistorisk miljö

X

Naturreservat
Natura 2000
Växt- och djurliv

X
X

Natur

X

Biotopskydd
Områdes- och
störningsskydd

X

X

Påverkan på vatten
Strandskydd

X

Dagvatten
(påverkas enskilt avlopp
och hårdgjorda ytor)
X

Grundvatten
X
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Marken som planeras för
kvartersmark är idag till största
delen gammal grustäkt, åkermark
eller bibehållen skogsmark.
Inverkan bedöms som lite negativ,
men områden som planläggs är
små.
Arkeologisk utredning visar inga
tecken på att fornminnen finns i
området.

Naturvärden inom och i nära
anslutning till planområdet bedöms
inte vara höga, förutom inom
riksintresset Nissan. Den del som
gränsar mot riksintresset är redan
ianspråktaget och miljön kring
denna gräns bedöms inte påverkas
nämnvärt.
Full utbyggnad av handelsområde
Smålandia kommer inte medföra
behov av störningsskydd och
inte heller inverka negativt på
nuvarande skyddsavstånd till
riksvägarna.
Strandskyddet mot Nissan föreslås
upphävas för den del som berörs
av planen. Strandskyddets syfte
inskränks inte och planens
allmänna platsmark blir stark
barriär mot naturmarken mot
Nissan.
Dagvatten i planområdet leds
till största delen mot utlopp i
Nissan, tillsammans med övriga
dagvatten från Smålandiaområdet
och angränsande mossmark.
Hanteringen ska beskrivas utförligt
i detaljplanen och negativa
konsekvenser förebyggas.
Planområdet är i utkanten av
ett karterat grundvattenkänsligt
område. Dock visar en utredning
från 2001 på att planläggning av
området inte kommer att påverka
grundvattenförekomsten.
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Negativ
påverkan
Stor

Måttlig

Positiv påverkan Ingen

Berörs Kommentarer
påverkan ej

Liten

Liten

Måttlig

Stor

Föroreningar
Förorenad mark

X
Avfallshantering
X

Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafik

Större delen av trafiken som når
planområdet är starkt knutet till
de två riksvägarna 26 och 27.
Trafikmängden totalt sett till
området kan komma att påverka
lite negativt.
Verksamheten inom kvarteret
Ängsdal (handelsområde
Smålandia) bedöms påverka lite
negativt på omgivningen genom
verksamhetsbuller.
Naturmark som tas i anspråk för
trafikberoende verksamhet kan
påverka luftkvaliteten lite negativt.
Gislaved bedöms vara inom låg- till
normalriskområde för markradon
och ny bostadsbebyggelse ska
föregås av en radonundersökning.

X

Buller, verksamheter
X
Luftkvalitet

X

Radon
X
Strålning, vibrationer
och ljus

X

Säkerhet
Trafik

X
Brand (rökutveckling,
släckvatten,
framkomlighet för
Räddningstjänsten)
Explosion
(rökutveckling,
släckvatten)
Översvämning
(ytvattnet)

Ingen mark inom planområdet
är utpekat som förorenat och i
dagsläget finns ingen anledning att
misstänka markföroreningar.
Området kommer att alstra avfall,
men mängderna bör anses som
rimliga och hanterliga.
Möjlighetern till samlad
avfallssortering och
avfallsbortforslning är goda för
området.

X

X
X

Ras och skred
Farligt gods (transporter
- lastning och lossning
är en aspekt, lyfta
problemet med
J-område, det innebär
farliga transporter,
kemikaliehantering)

X

X

25 (28)

Handelsområdet kommer troligen
att alstra mycket trafik, men
gatorna är dimensionerade för ett
högt trafikflöde.
Hantering av drivmedel inom
kvartersmark i planområdet innebär
viss brand- och explosionsrisk.
Dock är ytorna stora nog för
att hålla säkerhetsavstånd och
konsekvenserna skulle bli
begränsade.
Området ligger utanför
översvämningsrisk vid ett
100-årsregn
Farligt gods (anvisad till riksväg
27) medför säkerhetsavstånd.

Ängsdal, Smålandiagatan

Negativ
påverkan
Stor

Måttlig

Positiv påverkan Ingen

Berörs Kommentarer
påverkan ej

Liten

Liten

Måttlig

Stor

Planer och program
Översiktsplaner

X
Gällande detaljplaner
X
Pågående planläggning

X

Mellankommunala
intressen

X

Kommunens bedömning
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss, men ej betydande miljöpåverkan
Genomförandet riskerar att medföra betydande
miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

x

En del av planen syftar till att
fullfölja en del av de uppställda
kritierier i den nyligen antagna
fördjupade översiktsplanen för
Gislaved.
Detaljplanen S205, antagen 2007,
revideras i och med denna plan,
med främst en ny Lokalgata
och delvis nya riktlinjer för
dagvattenhantering.
Området är inom Trafikverkets
arbetsplan för riksväg 27, men ska
inte påverka nya vägdragningen.
Handelsområdet är befintligt
och de delar som ännu är
utbyggda kan inte anses påverka
mellakommunala intressen.

Miljöbedömning behövs
Miljöbedömning behövs
inte

Handläggare
Datum

26 (28)

x

Patrik Karlsson
2012-02-08

2012-09-03

Dnr PLAN.2011.7

Harald Magnus Natzén
Strindbergs Väg 1A LGH 1003
245 32 Staffanstorp

Gislaved 5:114

Smålandia Aktiebolag
Båraryd 15
332 92 Gislaved

Smålandia HB
Box 276 /Gislebygg AB/
332 25 Gislaved

GVG Fastigheter AB
Box 276
332 25 Gislaved

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Ängsdal 2

Ängsdal 3

Ängsdal 4

Gislaved 2:29

Lagfaren ägare

Nils Per-Arne Hoverdal
Åviksvägen 9
332 30 Gislaved

Beteckning på kartan

Åviken 4

Fastigheter utom planområdet

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Signelsö 1:25

Margareta Katarina Lust
Parkgatan 5
330 21 Reftele

Lagfaren ägare

Län: Jönköping

Beteckning på kartan

Fastigheter inom planområdet

Kommun: Gislaved

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för del av kvarteret Ängsdal i Gislaved.

Bygg- och Miljöförvaltningen
Gislaveds kommun

1

Anm

Anm

1

Gislaved 5:4
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Ängsdal 4

Ängsdal 4

Eriksdals samhällighetsförening
c/o Evert Carlsson
Norr Mo Sandhem
332 92 Gislaved

Norra Mo ga:5

Bilaga: karta

Berit Andersson
MBK-tekniker

Fastighetsförteckning upprättad av

Ägare

Beteckning på kartan

Gemensamhetsanläggning inom planområdet

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Signelsö 1:11
Roland Bertil Magnusson
Ulla Elisabeth Magnusson
Ljungvägen 22
332 30 Gislaved

Signelsö 1:25

Ängsdal 2, 3 och 4

Gislaved 5:4
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Signelsö 1:25

Norra Mo ga:5
Eriksdals samhällighetsförening
c/o Evert Carlsson
Norra Mo Sandhem
332 92 Gislaved

Gislaved 5:4
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Gislaved 5:114

Signelsö 1:25 och Ängsdal 2

Ägare, till förmån för

Belastar

Ledningsrätt Vatten
och avlopp
akt 06-GID-1961

Servitut Cykelväg
akt 06-IM-95/9204

Ledningsrätt Vatten
akt 0662-1727

utrymme, röjning
akt 0662-726

Servitut Sandtäkt
akt 06-BÅR-161

Servitut Cykelväg
akt 06-IM2-97/3130

Servitut Cykelväg
akt 06-IM2-95/9202
Servitut Väg
Akt 06-IM2-78/802

Ändamål

Servitut och andra särskilda rättigheter inom planområdet
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SIGNELSÖ
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1:25

2:29
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fs:6

5:4

5:114

GISLAVED

5:114

5:114

2:3

HENJA

5:4

5:4

fs:6

fs:6

5:114

MBK-tekniker

Berit Andersson

Gislaved 2012-09-03

Skala 1:2000

Gislaveds kommun, Jönköpings län

Karta till fastighetsförteckning
tillhörande detaljplan
för del av kvarteret Ängsdal
i Gislaved

