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Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken

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

SAMRÅDS-
REMISS

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

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

ÖVERKLAGANDE

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

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en samråds-
redogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från 
remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

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

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktigen eller av bygg- 
och miljönämnden.

ANTAGANDE
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar      

Sammanfattning     

Planbeskrivning  med miljökonsekvensbeskrivning  
 Planens syfte och huvuddrag   
 Plandata     
 Tidigare ställningstaganden     
 Förutsättningar, Förändringar, Konsekvenser 
 Hälsa och säkerhet    
 Miljökonsekvensbeskrivning   
 Miljömål 
 Administrativa frågor
 Ekonomiska frågor
 Tekniska frågor
 Fastighetsrättsliga frågor
 Medverkande tjänstemän
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Gislaveds kommun

Norr

Hestra

HANDLINGAR

�� Planbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning
�� Fastighetsförteckning
�� Plankarta med grundkarta och bestämmelser

SAMMANFATTNING

Planområdet är beläget vid södra infarten till Hestra väster om Hylteån. Planens syfte är att möjliggöra 
ny industrimark i Hestra samt en ny industrigata till området, vilken ska ledas via en avfart från väg 592 
över Hylteån. När den nya industrigatan är färdig kan norra delen av Metallgatan stängas av och området 
���	�����	�	����	������������	�������������	���	���	���	����	����	���	����	�����	�������������	!����	
bostäderna på Ringvägen.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 7 maj - 29 juni 2012 och 12 maj - 27 juni 2014. Efter 
samråden har en del förutsättningar ändrats och planen reviderats. Anledningen till att planen skickades 
ut på ett andra samråd var att norra delen av Metallgatan, mellan järnvägen och Isaberg Rapid ska kunna 
�������	��	!��	�����	�����	�"#	�����	�	����	��	$�����	����	!��	%������	&�$���	'����	��	�*����	���	���	���	
�������������	��	�����!�����*��	������	��	!������	�������������	���	����	���	���	����	����	���	����	
�����	�������������	$�	&��������	���	��������	����	������	

Planområdet är till största del skogsmark, men med Hestras före detta reningsverksbyggnad mitt i 
området. I den före detta reningsverksbyggnaden bedrivs idag en träimpregneringsverksamhet.

Namnet ”Ådalen” var tidigare namnet på ett pensionat som låg där Isaberg Rapid ligger idag.
 
De största utmaningarna med området är att försäkra att inte den känsliga naturmiljön runt Hylteån och 
grundvattenförekomsten som kan användas för dricksvatten påverkas. Grundvattennivån är hög, vilket 
kan leda till problem med dagvattenavrinning. För att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt reglerar 
detaljplanen verksamheterna.

Syfte med detaljplanen:
Södra industriområdet i Hestra ska kunna expandera
+����	�����!�����*������	����	������6	��	���	���	����	
leder genom bostadsområdet, samt stänga norra delen 
av Metallgatan
Reglera miljöpåverkan
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”ÅDALEN”

Namnet Ådalen kommer från ett pensionat som låg norr om platsen i 
början av 1900-talet och för att området ligger just i en ådal. Namnet 
är framtaget av arbetsgruppen för namnsättning på Gislaveds kommun 
tillsammans med representant från Norra Hestra Hembygdsförening.

KLAMMERGATAN
Namngruppen har även tagit fram namnet ”Klammergatan” för den nya 
delen av industrigatan som korsar planområdet. Namnet befäster ortens 
historia inom tillverkningsindustrin.

Ur ”Hestrabygd i förvandling” av Evert Säll.
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PLANBESKRIVNING MED 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Fastigheter som ägs av 
Gislaveds kommun 

Syftet med detaljplanen är att planlägga för 
ny industrimark med en ny industrigata. 
'�	���������	������#������	�����	����	
sina transporter genom ett bostadsområde 
via Ringvägen. Detta är inte lämpligt på 
grund av buller och därför kommer en ny 
industrigata att byggas som ansluter till 
väg 592 över Hylteån. När denna är färdig 
kan Norra delen av Metallgatan göras om 
till privat mark och stängas.

PLANDATA

Läget och areal
Planområdet är beläget vid södra infarten 
(väg 592) till Hestra och området är cirka 
154 100 kvadratmeter (15 hektar).

Markägoförhållande
Förslaget berör fastigheterna Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4, 1:147, 1:186, 1:157 och Vik 
1:68 varav största delen av planarean ägs 
av kommunen.

Fastighetsägare och rättighetshavare 
framgår av tillhörande 
fastighetsförteckning.

1:158

1:4

1:4

1:9

1:147

1:186

1:68

Detaljplan för 
Ådalens verksamhetsområde
Del av fastigheterna Norra Hestra 
��������	
��		�	�	������
Gislaveds kommun, Jönköpings län

1:4

1:4

1:157

1:3

Planområde
Kommunägd
mark
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktplaner
I mars 1998 antog Kommunfullmäktige ”Fördjuping av översiktsplanen i Hestra” (FÖP:en). I den är delar 
av planområdet utpekat som markreservat åt Isaberg AB (idag Isaberg Rapid AB) och för framtida 
reningsverk. 

<����������������	#��	�������	�"#	����	��	�������������	�������	$�	�����	��	���	���	����	��	
����!�������������	�����	������	�"#	=��������	>�	$������	����	����	��	����$������������������	
(Hestra Wood Treatment AB). Isaberg Rapid är inte intresserad av att bygga ut på marken söder om sin 
verksamhet så marken kan säljas till andra exploatörer.

Gällande detaljplaner
'��	��	����	�����	�����	��	?����������	��	���	����	��������	�����*$���	�����	'����*$�����	��	��	�������	
1988 tillåter industriverksamhet. Resten av planområdet berörs inte av någon detaljplan.

Norra delen av Metallgatan kommer att få en ändrad användning, då den görs om från industrigata 
(allmän platsmark) till mark som får ägas privat med användningen industri (kvartersmark). Detta för att 
Isaberg Rapid ska kunna ta över marken och använda den för sin verksamhet. När den nya industrigatan 
@����������C	��	!�����	����	���	�*���#��	���	������	�����	�����	��	?�����������

Övriga planer, program och kommunala beslut

Detaljplanen gränsar till ”Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaved och Gnosjö 
kommun”. Det aktuella detaljplaneområdet ligger utanför detta område, men detaljplanens effekt på 
Hylteån kommer att påverka sjöar som ligger inom området.  

Området gränsar även till riksintresse och naturområden. Dessa frågor tas upp i miljödelen av 
planbeskrivningen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Natur
Mark och vegetation
Marken består av relativt plan skogsmark, med en höjdskillnad på cirka 3 meter från den norra delen av 
planområdet till den södra. I söder består marken av ”kärrmark” där grundvattennivån är hög och ligger i 
marknivå den största delen av året.

Detaljplanen kommer att tillåta en byggnation som innebär att en del av den obebyggda marken 
kommer att kunna bebyggas. För att detta ska vara möjligt i den södra delen av området krävs 
en viss lägsta marknivå och åtgärder för dagvattenhantering så att inte området översvämmas. 
Planen reglerar bebyggelsen för att påverkan på naturen ska minimeras, för mer information se 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Q���������	����������	����	��	�	$�����	!��	���	�����������	���	�������	�����	$�	��$����	����	
och möjliggör utrymme för dagvattenhantering. Med naturområde menas icke anlagda friväxande 
grönområden.

Geotekniska förhållanden
2008 genomfördes en översiktlig geoteknisk undersökning, denna visade att norra delen av området 
består överst av matjord och växtskikt. Södra delen består av torv och sand.

Undersökningen visade att grundvattnet är högt i södra delen av området och att det strömmar 
åt öst (mot Hylteån). På grund av sandens genomsläpplighet förväntas grundvattenytan följa 
vattenståndsförändringarna i Hylteån.

Förorenad mark
Ett område är utpekat som eventuellt förorenat av Länsstyrelsen på grund av tidigare avloppsreningsverk 
och misstankar om en avfallsdeponi. För att bedöma föroreningsrisken har en miljöundersökning (MIFO 
fas 1 Hestra Avloppsreningsverk) gjorts. Av denna undersökning som var en arkivstudie framkom 
att inga ytterligare undersökningar eller provtagningar bedöms nödvändiga för planläggning för 
industriverksamheter. Det har även gjorts en markundersökning (MIFO fas 2) i dammarna. Den visade inga 
halter över generella riktvärden.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Då sänder det ut 
���������	��	���	�����	"�������	�	��!������	�"#	�������	&����	���	�����	�	�����������6	�����������	�"#	
byggmaterial. 

I samband med den geotekniska undersökningen som gjordes 2008 togs radonprov. Dessa visade att 
området ligger inom lågriskområde, vilket inte kräver några åtgärder för markradon vid byggnation.

Södra delen av planområdet

Hylteån
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Fornlämningar och kulturminnen
%��	$���������	����	����	�����	�����	������������	!�����������	�"#	�	�����	��	X������������	#��	
det konstaterats att inga vidare arkeologiska insatser krävs. Området berör inga kulturhistoriska miljöer. 

Bebyggelse

Bostäder
Det bostadsområde som ligger norr om fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:158 (Isaberg Rapid AB) 
$�������	����	��	�����������	!���	�����$�����	����	�"#	!���	������#�������	%	$�����	����	��	��	
industrigata att planläggas, vilket gör att norra delen av Metallgatan kan stängas av. Det kommer att 
�����	����������������	!���	�������������	!��	����������	�����	&���������

Det ligger inga bostäder inom planområdet och det är inga i närheten som påverkas negativt av planen. 

Industrier
Inom planområdet ligger idag en träimpregneringsindustri (Hestra Wood Treatment AB) och norr om 
planområdet ligger Isaberg Rapid AB som tillverkar bland annat häftpistoler.

Detaljplanen kommer att tillåta att industriverksamheter, lager och kontor byggs inom planområdet. 
Bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och lägsta marknivå. Dessutom är det inte tillåtet att bygga 
närmare fastighetsgräns än 4 meter för att uppfylla brandkraven. Varje fastighet får inte ha mer än två in- 
�"#	��!�����	�"#	�����	!��	����	����	�������	��	
Y	����6	�����	!��	���	�������������	���	���	��	����������	
gata.

��������	����
�

Gator
%��	$���������	����	����	��	������������6	?����������6	��	�����	����	����	�������������	!���	
&���������	'����	����	���	������	�	!��	���	����	���������������	���	����	����	��������������	
Den nya gatan ska ansluta till väg 592 och leda över Hylteån (kommunen har fått beslut från Länsstyrelsen 
om att bygga vägtrummor över ån, för mer information se miljökonsekvensbeskrivningen). 

Z��	���	���	�������������	��	!�������	!�	�����	[����������[	��	!�����	����	���	�*���#��	���	������	
norra delen av Metallgatan. Det gör att Isaberg Rapid AB kan ordna sin logistik bättre och det hindrar tung 
�����	!���	���	����	$�	&��������	���	���	����	�������

X����	�����	����	���	���	�����	�*���#��	!��	�������	�#������������	�"#	������	��	���������	
�"#	���	����	���	�����	�*���#��	!��	!�����#���������	���	���$$�	��	��	����	����	������	�	�����	������	

��������	�
���
Den närmaste busshållsplatsen ligger på Mogatan öster om Isaberg Rapid AB. Här ifrån går bussar mellan 
Jönköping och Gislaved. Det går även tåg mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona som stannar i Hestra.

\	���	�	!�������	��#���	��	�������	�����	������#���������	�"#	����#����$������	����	���	
möjlighet att kunna leda den parallellt med väg 592 inom naturområdet. Gång- och cykelvägar tillåts inom 
naturområde.
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Gång- och cykelväg

Genom planområdet leder idag cykelvägar mellan 
Gislaved - Hestra och Isaberg fritidsby - Hestra. Vägen 
är gång- och cykelväg i södra delen av planområdet och 
kombinerad med industrigatan i norr.

Z��	�����	�����	��	?����������	������	!��	�����	�����	
����	���	����	������"�����	��	$����	!��	����]	�"#	"�������6	
������������	��	������	�����	�"#	��������	�$$!����	
kraven på skyddsavstånd till järnvägen. Därför föreslås det 
���	����]	�"#	"���������	������	����	�����	�����	*���������		
>�	������	�����	*��������	@����!��	$���������C	����	��	
grusad skogsbruksväg som kan användas som gång- 
och cykelväg. 

'��	���������	����]�"#	"���������	�	���	�����	�����	��	
$���������	����	���	�����	����	!��	���	�*�������	
arbetspendling till industriområdet med cykel. I plankartan 
�����������	����]	�"#	"���������	!��	�����	�����	��	
bestämmelsen ”GC-väg”. 

Järnvägsbro och gång- och cykelvägsbro över Hylteån 

Gång- och cykelväg mellan Hestra och Gislaved / Isaberg
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De högspänningskablar som är lokaliserade 
på kvartersmark, söder om den planerade 
industrigatan (klammergatan), kommer att 
markeras med u-område ”marken ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga ledningar”.

I övriga fall säkerställs ledningens existens 
��	������������	�����	���������	_��������	����	��	
ledningar ska bekostas av exploatören.

Energi
%	������	����	�����������	Z����	����"���	
sig ner till fastigheten 1:158 och det är därför 
lämpligt att även det nya industriområdet 
ansluts. Ledningarna skulle kunna läggas längs 
industrigatan. 

Q�������	���������

Skanova
E ON
Vatten och avlopp

Biggnet

Ledningaskarta

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Hestras avlopp- och spillvatten transporteras idag via en överföringsledning till Gislaved.  Denna korsar 
planområdet söder om fd reningsverket. Impregneringsverksamheten på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 
1:147 är i dag ansluten till kommunalt vatten- och avlopp och har en pumpstation på fastigheten.

Planområdet kommer anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Dagvatten, se miljökonsekvensbeskrivning

Ledningar
E.ON har elledningar i området, till största del högspänningskablar med 10 kV, men även en 
lågspänningskabel, 0,4 kV, transformatorstation och serviskablar till fd reningsverket. 

Skanova har teleledningar parallellt med järnvägen, väg 592 och till fastigheten 1:147. Biggnet har 
bredbandskablar parallellt med järnvägen och väg 592. 

Tekniska anläggningar så som transformatorstationer tillåts inom användningen industri (J). Det ska vara 
möjligt att ta sig till transformatorstationen med tungt fordon och mellan transformatorstationen och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag skall avståndet vara minst 5 meter. 

11:1117777111::660

1 186

1:44

11:199

11:559991::444

1:186

1:68

1:147 1:4

1:68

1:5

11:220

1:55888

1:5

1:9

isn
ing

seerrrvvrrrrv

ooss
ääkk

er
ggr

äänn
ssrr

eed
oovv

iis
nnii

nnggg

VIK

KYRKOB
NORRA

NORRR A HESTRA
KYRKOBOL

117777 6666.55

1777
555.

1

1177776666.33

1777
55555..

66

173.7

1177776666.77
1177777777.11

172.9

1 777
444..

9

172.5

1777
555.

5

1777
666..

0

1774774474 7

1777
555.

9

1767676..0

1757575.3

1777777.4

1177778888.00

1777666.1

1177777777.77

1177778888.66

175.6

1744.

1777
666.

3

1757575..5555

1777
666.

8

17557575.6

1777777.0

117
7

17
3

17
7

17
7

177
7

1177
3

1177
33

117733

1177
33

117733

1733

17777

11777

1 8
3

11 7
7

17
9

11 88
11

1 7
9

17
3

1nn 773

17
33

17
33

177
3

18
0

1 8
00

17
8 17
4

172

17
8

17
8

17
4

17744

117722

1177
2

117722

17
4

11744

11772

1117722

1744

1777
22

11722

17
4 117744

174

17
66

17
66

1188
444

1188
22 17

66

11

117
4

11766
117766

117
66

1ääää77ääääkk444k

1177
44

117766

1177
66

17
2

17
66

1177
66

17
4

17
5

17
55

171766

17
44

1 7
5

1177
5

17
55

1755

1175

175

171
55

117755

755

17
55

1818
5

11775
117755

177
55

117755

117
55

E

VYVV

VYVV

174.0

17744

7211 7211 72

Transformator-
station

1:5111:55588

1::2200

17
66

11744

17
5

1:5

11 8

1::220 41::220

Ledningar 
markerade med ”u”

OL
HESTRA

33

17

B
H

733

1744

B
H

733

17

���
��
�����������

1:4

1:4

1:147

%&%'$



13 (25)

Antagandehandlingar  -  Ådalens verksamhetsområde, Hestra

Hälsa och säkerhet

Översvämning, ras och skred
%	�"#	��	���	#���	����������������	����	����	!��	�����������	�	���	�����	�����	��	�������	<��	���	
marken trots detta ska vara lämplig att exploatera införs bestämmelser om minsta markhöjd i planen och 
att byggnader inte får ha källare. Marknivån på naturmarken i den södra delen av planområdet måste höjas 
där fördröjningsdammen ska vara till en nivå på samma som reningsverket, minst +174. Inom norra delen 
av området regleras marknivån till + 175, vilket innebär att marknivån inte får sänkas. Dagvattenhanteringen 
beskrivs utförligare i Miljökonsekvensbeskrivningen. 

'��	����	�����	���]	�����	���������	�	�������	 
 
Vatten från Hylteån som tidigare kunnat översvämma den södra delen av planområdet kan även 
fortsättningsvis översvämma marken som planläggs som naturmark. En renings- och fördröjningsdamm 
anläggs i den södra delen av planområdet på fastigheten 1:4, marken fylls något så att dammen inte 
översvämmas och förhindrar risken för att föroreningar sprids.

Brand- och explosionsrisk, Järnvägen
Järnvägen väster om planområdet är kust-till-kust bana som går mellan Göteborg och Karlskrona och är 
��	�������������	q��������	��	������$����	�"#	���������	��	$�����]	�"#	��������

På järnvägen transporteras farligt gods varav den största mängden är klass 5.1 Oxiderande ämnen (ex. 
ammoniumnitrat, kalciumhypoklorit) som är 5900 ton/år och klass 3 Brandfarliga vätskor (ex. bensin, 
etanol) som är 4800 ton/år (uppgifter från Räddningstjänsten i Gislaveds kommun). 

Allmänt gäller vid bebyggelse inom 150 meter från farligt godsled att grundläggande åtgärder vidtas vad 
gäller att förhindra att vätska rinner in på området, minskad risk för punktering av tank och reducerade 
konsekvenser vid utsläpp av giftig gas.

%	�����*$�����	����	���	zY	����	����������!����	�����	!���	�$������	'����	��	���	�����#����������	��	
minskar risken vid olyckor med farligt gods och som möjliggör räddningsinsatser. Avståndet minskar även 
buller, vibrationer och elektromagnetiska fält från järnvägen. Vid 30 meter från spårmitt tillåts industri och 
lager och vid 50 meter tillåts kontor. På grund av den relativt låga mängden farligt gods och hastigheterna 
på tågen vid samhället anses 30 meter bebyggelsefritt område vara tillräckligt. Kontorverksamheter har 
ett längre skyddsavstånd på grund av att det är en personintensivare verksamhet. Industribyggnader 
som innehåller kontorsdelar berörs inte av detta då det är mindre kontor. (från ”Järnvägen i 
samhällsplaneringen”, Banverket 2009).

Norra delen av Metallgatan som görs om till industrimark får inte bebyggas på grund av närheten till 
järnvägen. 

%��	zY]�����������	����	�����	!��	��$����������	��������	��	���	����	����������	�	
risksituationen ökar. Området ger även möjlighet för en viss utveckling av järnvägsanläggningarna i 
framtiden (från ”Järnvägen i samhällsplaneringen”, Banverket 2009).

Q���	���	��������	�	!�������	��	���	�������$��	����	�����	$�	������	����	$����������	\	
ett stickspår för industrin skulle bli aktuellt får avväxlingen ske norr om planområdet på grund av 
höjdskillnaden.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Allmänt
När en detaljplan kan tänkas få betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning göras för 
att miljöaspekterna tydligt ska integreras i detaljplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen görs i detta fall 
på grund av att planområdet ligger på grundvattenförande lager, vilket enligt den ”Kommunomfattande 
översiktsplanen” antagen 2006 (ÖP 06) kräver en miljökonsekvensbeskrivning. Den höga grundvattennivån 
inom planområdet och närheten till Hylteån med dess känsliga natur gör att en miljökonsekvensbeskrivning 
kan hjälpa till att klargöra hur miljöfrågorna har bedömts i planarbetet.

Riksintresse och naturreservat
Planområdet berör inte något naturreservat eller riksintresse, men strax öster om området på motsatt sida 
väg 592 ligger Isaberg naturreservat. Planen bedöms inte påverka detta.

Avgränsning  
Avgränsningen är till för att belysa de frågor som är aktuella i planen och prioritera vad som ska tas upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Avgränsningen görs i �������	�
�������
������ och ��. 

Sak
Med avgränsning i sak menas de miljöer planen bedöms påverka betydande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver miljöerna, riskerna planen kan medföra och ger förslag på åtgärder 
för att minimera riskerna.
Avgränsning i sak:
�� Hylteån
�� Grundvatten
�� Dagvatten
Sakfrågorna tas upp senare i beskrivningen tillsammans med alternativ.

���
��������
������
Detaljplanen berör i första hand planområdet, men även Hylteån. Hylteån mynnar i Flankabäcken som 
strömmar till Vikaresjön, som är del av Nissans avrinningsområde. 
 » =���������	������������	$���������	�"#	Z������	����������������

Tid
Tiden beskriver inom vilken tidsram som förutsättningarna inom planområdet är rimliga att förutsäga.
 » 10 år

Alternativ
Olika alternativ har bedömts för att avgöra om platsen är lämplig för det planerade ändamålet.
En alternativ plats är inte aktuell i detaljplanen då den bör diskuteras på översiktsnivå. Därför är det istället 
olika utformningsalternativ som utreds.

Beskrivning av de olika alternativen:

Nollalternativet visa hur situationen skulle se ut om inte detaljplanen genomförs 

�� Planalternativ visar alternativ på utformning av området 

�� Planförslaget visar det utformningsalternativ som valts och nu är aktuellt 
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Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan. Detaljplanen berörs av normerna för 
luft, vatten och buller. Normen för vatten tas upp i de nuvarande förhållandena för Hylteån och grundvatten.

Luft
>�	$������	����	����	��������	�*����	$�	��!�����������6	��	��	����	��	������	����	!�������	��!���������	
���	�	������	��������	��	��������{��	�"#	$��������	@>?
YC	��	���$��	��	!��������������	'�����	
!�����������	$�	���	|}~	��	"����	
��Y	!�����������	>�	��	�$$��	���	�����	!�����������	$�	"����	zY	YYY	
fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering.  

'��	�����	�����������	���������	��	���	������#����	���	$���������	�����	����	���	�$$	�	
!������������	��	���	���	���	����	����	���	����������	��!����������������

Buller
������	����	������	���	$���������	����	��	�����������	!���	*��������6	���	|}~	�"#	��������������	

%	�"#	��	$�����	����	���������������	�"#	������#���������	���	���	�������	Q�����	!���	
�������������	��	$�������	����������	����	���	�����	��	���	���	������	������#������	������	$�	
tillräckligt långt avstånd för att inte störa bostäder. Buller som kontor skulle kunna utsättas för kan åtgärdas 
byggnadstekniskt. Normen för buller bedöms därför inte påverkas.

SAK

Hylteån
Nuvarande förhållande
Hylteån rinner mellan Spångsjön och Vikaresjön genom Hestra samhälle och är 11 kilometer lång. Hylteån 
mynnar i Flankabäcken innan den når Vikaresjön. Flankabäcken är utpekat i miljömålsarbetet som 
����������	��	���������	�����!���	�����6	�����	�����	!��	�������	��	������!��	��	��	����������	

���������������	����	�������	������	��	����	�"#	�������	���	�����	��	#��	���	��������������	$�	
	
m3/sekund (SMHIs vattenwebb).  Vid ett tillfälle då markundersökningen gjordes 2008 var vattenståndet i 
��	�
�~	��������	���	�����	
6}	3��6	������	���	����	����������������	���	���	#�����������!����	
}}Y	���	
�����	�6�	3/sekund (SMHIs vattenwebb). 

Hylteån Södra delen av planområdet
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Planområdet berörs av miljökvalitetsnormen för Hylteån (ytvatten). Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten 
har 2011 inventerat Hylteån för att bedöma hur den ekologiska och kemiska statusen på ån har påverkats 
(se rapport SE637190-136706 och databasen VattenInformationSystem Sverige). 

Den ekologiska statusen på ån är ”God” och kommer sannolikt vara det även 2015, men bristande 
�������������	�������	��"�	���	���	����	��	����	���	���	���������	������	����	�$$���	~Y~
�	Q���������	
görs genom att titta på biologin, näringsämnen och den mänskliga påverkan på ån. God ekologisk 
�������������	�������	���	������	#��	���	!���������	������6	���{�	��	���	���������	��	�����	�����	���	!�������	
sig mellan områden. 

Den kemiska statusen som avgörs av mängden miljöfarliga ämnen i ån uppnår ”ej god” och kommer 
��������	����	����	���	~Y
|	�����	~Y~
�	'����	�����	$�	#���		������	��	���"�������	�	���	��	�����������	��	
tillåtna gränsvärdena, men i alla Sveriges ytvattenförekomster överskrids gränsvärdet för kvicksilver. Den 
främsta anledningen till detta är internationella luftnedfall.

Grundvatten
Nuvarande förhållande
Största delen av planområdet ligger på en grundvattenförekomst som kan användas för dricksvatten. Det 
är viktigt att denna inte påverkas av föroreningar för att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden.

Grundvattennivån ligger mellan 0-2,2 meter under markytan och varierar mellan +174,2 och +172,6 med 
den högsta nivån i norra delen av området där marknivån är högst och den lägre i söder. I söder består 
ytjorden av 0,1-0,2 meter torv, vilket tyder på att grundvattenytan ligger i markytan stora delar av året 
(översiktlig geoteknisk undersökning 2008). Detta kan medföra översvämningar och komplikationer vid 
byggande.

Grundvattnet strömmar mot Hylteån och på grund av sandens genomsläpplighet kan grundvattennivån 
relativt snabbt följa vattennivån i ån.

Enligt miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten (se rapport SE635951-136632 och databasen 
VattenInformationSystem Sverige) är den kvantitativa statusen god och beräknas vara det även 2015 och 
~Y~
�	'��	������������	��������	������	������	������	��	�����	

Den kemiska statusen för grundvattenförekomsten var 2009 god och beräknas vara det även 2015. 
Grundvattenförekomsten bedöms vara i riskzonen för att inte uppnå god status 2021. Bedömningen 
�������	$�	$����������������	!���	�����	~Y
z	@������%�!������������	�������C�	'��	�����	���	���	����	
ett mycket stort antal förorenade områden inom förekomsten samt att riktvärdena för arsenik, zink, krom, 
koppar, nickel,bly och trikloreten överskrids inom förorenade områden. 

Dagvatten
Nuvarande förhållande
Dagvatten består av tillfälligt förekommande och avrinnande vatten från markytor eller konstruktioner som 
till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten.

'��	��	�������	���	���	����	����	�	���	��������	��*��	���	�������	���	����������	��������	����	�����	�"#	������	
������#���������	���	!�	$�����	��	��	#��	�����	����	#���������	���6	��	����	���	�����	��������	���	
för dagvatten att återgå till marken. 

På grund av den känsliga miljön kring Hylteån är det viktigt att inte dagvattnet är förorenat då det rinner 
mot Hylteån. 

Den höga grundvattennivån som skiftar snabbt beroende på Hylteåns vattenstånd gör att det är svårt med 
������	�����������	�	�����	���	���	��	������������



17 (25)

Antagandehandlingar  -  Ådalens verksamhetsområde, Hestra

+1
75

+1
74

+174,4 +173

+173

�
�����		����
��(��	�
inom hela planområdet

777777

)���
������������
*+�������

Marknivån

++++++

Grundvattennivån 
#,,$.,!.%"

Riktning på 
grundvatten och 
dagvatten

/(
��,�%.,�#�
meter

Hylteån ca +172 
6#,,$.,!.%"8

9�		�����	�%�;�
m3/s



18 (25)

Antagandehandlingar  -  Ådalens verksamhetsområde, Hestra

ALTERNATIV

Nollalternativ
Nollalternativet skulle troligen innebära att 
impregneringsverksamheten blir kvar och 
eventuellt expanderar, men även att en väg 
anläggs över Hylteån med vägtrummor och att 
industrigatan förbättras.

Hylteåns natur skulle påverkas av vägtrummor 
och öka risken för översvämningar vid stora 
�����������	�	���	&�����	����	����	���	
naturlivet påverkas så att det stör andra miljöer 
nedströms.

Q�������	$�	��	���������	������#�������	
expansion riskerar Hylteån och grundvattnet 
att förorenas. Dagvattenavrinningen och 
risk för översvämningar beror också på 
verksamheterna.

Alternativ 1
Alternativ 1 innebär att den norra delen av 
planområdet möjliggörs för exploatering, 
att vägtrummor anläggs i Hylteån och att 
industrigatan förbättras.

Hylteån påverkas av vägtrummorna på samma 
sätt som i nollalternativet. Exploateringen 
innebär risken för föroreningar och 
översvämningar. 

Grundvattnet och dagvattnet riskerar förorenas 
och dagvattenavrinningen ökar i och med den 
ökade mängden hårdgjorda ytor.
  

Alternativ 1

Nollalternativ



19 (25)

Antagandehandlingar  -  Ådalens verksamhetsområde, Hestra

+ 175

+ 174

+ 174

Planförslag
Planförslaget innebär ett mellanting mellan 
alternativ 1 och 2. 

Hylteån skulle påverkas på samma sätt som 
beskrivits tidigare i alternativ 1 och 2 med risk 
för föroreningar på grund av exploatering och 
störning av naturmiljön när vägtrummor byggs. 
'��	������	�����	����	!��	�����������	�	������

Grundvattenförekomsten riskerar att förorenas.

'�������������	����	��	�{$���������	��	
kan tas omhand i fördröjningsanläggningar. Det 
����	����	�����	!��	��	����	!�����*����	���	
planområdet på naturmark.

Bedömning
Nollalternativet innebär minst påverkan på 
�������6	��	���	����	�����	���	��	����	���	
verksamheterna på platsen riskerar att förorena. 
Utan detaljplan blir det svårare att reglera 
verksamheterna och risken för föroreningar och 
�������������	�����

För att marken trots detta ska vara lämplig 
för syftet ställas krav på verksamheterna 
som etablerar sig inom området genom 
planbestämmelser. På grund av detta bedöms 
planalternativet vara bättre för miljön än 
nollalternativet. 

Planförslaget anses även vara en rimlig grad av 
exploatering jämfört med alternativ 1 och 2, där 
alternativ 2 blir svårt att genomföra på grund av 
översvämningsrisken. Planförslaget möjliggör 
mer planlagd mark än alternativ 1 vilket gör det 
mer kostnadseffektivt.

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär att området exploateras 
nästan ända ner till bron där Hylteån möter 
cykelvägen. Detta alternativ skulle innebära 
större inverkan på miljön än alternativ 1.

Hylteån skulle påverkas på samma sätt som 
beskrivits tidigare i alternativ 1, men med en 
ökad risk för föroreningar och översvämningar 
på grund av att exploateringen är större. 
Risken för översvämningar i söder skulle vara 
stor och för att kunna bygga trots den höga 
grundvattennivån skulle marknivån behöva höjas. 
I och med detta skulle risken för översvämningar 
�$$�����	���	��	���	����	����	�����	���	!��	
!�����*����	���	#���	�����	�	���

Dagvattendiken

Alternativ 2

Planområde

Dagvattendiken

Dagvattendammar

Planförslag

+ 174Dagvattendamm
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Konsekvenser och åtgärder

Hylteån
Den största risken för Hylteåns naturmiljö utgörs av föroreningar från verksamheter och anläggandet av 
vägtrummor.

Enligt beslut från Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste försiktighetsåtgärder ske i samband med 
������������	�"#	��!������	��	���	����������	����	����	���	#�����	!��	���	�"#	�������������	���������	
(Beslut ”Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken avseende anläggande av nya 
vägtrummor i Hylteån på fastigheterna Vik 1:68 och Norra Hestra Kyrkobol 1:5 i Gislaveds kommun”, 19 
juli 2010). Det kommer ske en påverkan, men om det görs varsamt är den relativt liten.

Föroreningar begränsas genom reningsanläggningar innan dagvattnet från verksamheterna når ån.

Gränsen för industrimark mot Hylteån ligger innan släntenkanten, detta säkerställer vegetationen mellan ån 
och verksamheterna och ger ett visst skydd.

Grundvatten
Grundvattnets största hot är föroreningar. Grundvattennivån bidrar även till svårigheter med 
�������������������n, vilket kan leda till översvämningar vid kraftiga regn. Det kommunala 
dagvattensystemet är anpassat för att klara översvämningar.

Dagvatten
De största utmaningarna med dagvatten är att förhindra att det sprider föroreningar till ån och grundvattnet 
�"#	���	���	����������	����	�����	�"#	����	�������	��������������

Dagvattensystemet består av tre dammar/fördröjningsmagasin och diken längs gatorna. Både dikena och 
dammarna fördröjer och sedimenterar dagvattnet vilket innebär att det renas och fördröjs på två ställen. De 
slingrande dammarna behöver inte göras lika djupa som vanliga fördröjningsdammar, vilket passar området 
bättre då grundvattenivån är hög. När dammarna fyllts upp till en viss nivå transporteras vattnet vidare via 
rör till närliggande vattendrag.

Illustration för dagvattendamm 
söder om det planerade industri-
området
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Det kommunala dagvattensystemet är dimensionerat för att verksamheterna inom planområdet ska 
fördröja 20 % av dagvattnet på tomten och kunna släppa 80 % i det kommunala systemet. Detta kan 
*�!����	��	���	�Y	�	��	�������	#�������	�"#	����	!�����*��	����������	�������	!���	$���������	
�������	�����	!���	���	��{$��������	������	'����	�������	���	�������	���	���$$�	��	��������������	
����	�	�������������	$�	}Y	����	�����	�	�������������	������	�������������	
YY	����	'�������������	
regn har valts till 10 min varaktighet och 10 års åtkomsttid.

%����������	$�	!�����#����	���	���	����	��������6	��	�"���	����	�����	���	�"#	�������$$����	
markbeläggningar. Fördröjning kan ske genom till exempel rörpaket. (Dimensionering har utförts enligt 
����������	$���	~YY���
	[����������	�������������[6	�����	����	���	�����	�����	��	�������	������	
publ 104.) Tömning av det kommunala dagvattensystemet ska göras vid behov, annars ska dammarna 
slamsugas.

Vid utformningen av dagvattensystemet ska Räddningstjänsten medverka för att möjliggöra effektiva 
räddningsinsatser vid utsläpp av farliga ämnen till dagvattnet. Vid större olyckor ska man kunna stänga av 
dammarnas in och utlopp så att föroreningar inte sprider sig till recipienten.

Uppföljning på att kraven för fördröjning görs i bygglovsskedet där lösningen godkänns av huvudman för 
dagvatten. Vid försäljning av kommunal mark ska köparen upplysas om dagvattenkraven. 

 
MILJÖMÅL

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige, det övergripande målet är att 
�����	����������	���	!�	��	����	���	��#����	���	��	�����	��*�$�������	��	������	'��	����	
�	��*���	�	
Sverige varav Jönköpings län berörs av 14. Planen berörs till största del av miljömålen:
Levande sjöar och vattendrag  
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö  

Miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” har diskuterats i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Planen berör miljömålet ”God bebyggd miljö” bland annat genom att byggnader och anläggningar 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.

%	������	��#����	����	���	��	�!���!�����	$�	������������	>���������	��	��	��$���	$����	$�	�����	��	
närhet till förbindelse både via väg och järnväg. Området är inte orörd mark utan har redan påverkats. 
Utmaningarna i området med Hylteån och grundvattenförekomst kan regleras i planen så att inte 
miljöpåverkan ökar.

+ 175

Illustration för dagvattendamm 
öster om det planerade industri-
området
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
 
Tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av 
kommunfullmäktige. Planen skickas ut på samråd till länsstyrelsen, berörda grannar och andra som anses 
#�	��������	��	$������	>�����	����������	����	�	�������������	�"#	����	��������	�	������6	$�	����]	�"#	
miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset på Stortorget 1 och på kommunens hemsida. 

�
�������
��������
Granskningstid: maj - juni 2015
Godkännande bygg- och miljönämnden: augusti 2015
Antagande kommunfullmäktige: september 2015

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i Kommunfullmäktige.

Genomförandetid
Genomförandetiden är på tio år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Detta innebär att 
detaljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande under 
denna tid.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Gislaveds kommun är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnad och underhåll av 
allmänna platser. 

Avtal
������	��������	�������������	����	���	|}~	�!���	�������������	��	������������	���	��	�����	
������	�����	��������������������	�����	#��	������������

In- och utfarter mot industrigatan ska säkerställas genom servitut vid markköp.
 

+ 175

INDUSTRIGATA

Infart
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Servitut

Servitut

Exempel på hur servitut 
för in- och utfarter kan 
utformas
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EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
För att bygga ut området kommer kommunen att ha utgifter för detaljplan, markköp, gator, vatten-, avlopp- 
och dagvattensystem, administration med mera. Inkomster kommer från kommande tomtförsäljningar, 
samt anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Finansieringen kommer att ske via kommunens 
investeringsbudget. Plankostnad för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:147 erläggs i samband med avtal 
om markköp (se avsnitt ”Fastighetsrättsliga frågor”).

TEKNISKA FRÅGOR

Gator
Gislaveds kommun ansvarar för att den allmänna industrigatan byggs inom området. Anordnandet av 
infarter och en industrigata till den södra delen av området görs privat. 

=����	���	������	�	���$$��6	���	����������	�����	!����	�"#	���	���������	�����	��	?����������	
kompletteras med en vändplan vid Isaberg Rapid. Metallgatan, mellan Klammergatan och Isaberg Rapid, 
kan vid behov breddas och dagvattendiken förbättras. För mer information om gatan, se delen under 
[=����	�"#	�����[�

KOSTNADSBERÄKNING
Intäkt
Tomtförsäljning 3 000 000

Kostnad
Plankostnader -300 000
Administration -100 000
Mark -900 000
Gata -1 810 000
Infart -380 000
Belysning -350 000
Bro+vägtrumma -1 100 000
Total kostnad                                     = -4 940 000

Totalt exkl. VA                           -1 940 000

VA kostnad
VA -440 000 @����������	��	��]��{��C
Dike + dammar -1 440 000 @����������	��	��]��{��C
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Vatten, avlopp och dagvatten system
Kommunen är ansvarig för att vatten och avlopp byggs ut till fastigheterna. Kommunen är även ansvarig 
!��	���	���������#����������	��	������	�"#	!�����*����	���	������	�����	�"#	���	���	����	�*���#��	
för fastighetsägare att ansluta sig mot en avgift. Flödet som fastighetsägaren kan släppa till de kommunala 
systemet bestäms av huvudman för VA.

Det kommunala dagvattensystemet är dimensionerat för att verksamheterna inom planområdet ska 
fördröja 20 % av dagvattnet på tomten och kunna släppa 80 % i det kommunala systemet. Detta kan 
*�!����	��	���	�Y	�	��	�������	#�������	�"#	����	!�����*��	����������	�������	!���	$���������	
�������	�����	!���	���	��{$��������	������	'����	�������	���	�������	���	���$$�	��	��������������	
����	�	�������������	$�	}Y	����	�����	�	�������������	������	�������������	
YY	����	'�������������	
regn har valts till 10 min varaktighet och 10 års åtkomsttid.

Att anlägga dagvattendammar kan vara en anmälningspliktig vattenverksamhet och därför ska enhet för 
naturskydd och tillsyn på Länsstyrelsen kontaktas.

FASTIGHETSRÄTTLIGA FRÅGOR

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

��������	!��	���	������	������#����	!��	���������	���������	������	���$������	������������#������	'����	���	
ske antingen genom ledningsrätt eller servitut.

Fastighetsregleringar som föreslås
Befintlig fastighet Förvärvas av
Norra Hestra Kyrkobol 
1:4

Norra Hestra 
Kyrkobol 
1:147 (Hestra 
Woodtreatment AB)

Marken mellan Hestra Woodtreatment AB och den nya 
Klammergatan förvärvas av företaget.

Norra delen av Norra 
Hestra Kyrkobol 1:4 
(Metallgatan)

Norra Hestra 
Kyrkobol 1:158 
(Isaberg Rapid AB)

Marken görs om från allmän platsmark till kvartersmark för 
att kunna stängas av och göras om till privat gata.

Norra Hestra Kyrkobol 
1:186

Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4

Det innebär även att kommunen har inlösenskyldighet samt 
rätt att lösa in marken som blir allmän platsmark för gång- 
och cykelväg samt naturmark.
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Samfälligheter
%	�������	����	$���������	����	����	���	������!�����#�����	<��	����*��	�"#	�������	@Z����	������	
��������	!��~C	�"#	����*��	�"#	�������6	<�������"���	��	����	@���	!��zC�

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är planarkitekt Fredrik Ingstorp, bygg- och miljöförvaltningen 
Gislaveds kommun. I arbetet har dessutom stadsarkitekt Sven Hedlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Patrik Jigsved, exploateringschef Malin Svenningsson, gatuingenjör Mats Kindlund, projektör Ali Yehya, VA-
chef Antti Vähäkari, teknisk chef Peter Edvinsson och kommunekolog Bengt-Göran Ericsson deltagit.

Gislaveds kommun, augusti 2015

Fredrik Ingstorp   Sven Hedlund
Planarkitekt   Stadsarkitekt

Servitut och andra särskilda rättigheter inom planområdet som föreslås ändras
Belastar Till förmån 

för 
Ändamål  Vad händer?

Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4

Norra Hestra 
Kyrkobol 
1:147 (Hestra 
Woodtreatment 
AB)

Väg, 
parkering 
och avlopp
(06-NOH-
278)

Servituten för väg och parkering behövs inte när den nya 
allmänna industrigatan anläggs och ägarna till fastigheten 
1:147 kan förvärva marken mellan fastigheten och vägen. 
Servitutet för avloppsledningar behövs inte längre då 
byggnaden inte längre är reningsverk och kan också 
upphävas. 

Norra Hestra 
Kyrkobol 1:186

Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4

Gång- och 
cykelväg
(0662IM-
11/3227)

Servitutet kan upphävas då vägen markeras som allmän 
platsmark ”GC-väg” i plankartan.

Det innebär även att kommunen har inlösenskyldighet 
och rätt att köpa marken.

Fredrik Ingstorp    
Planarkitekt   


