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Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. inom Östra industriområdet i Smålandsstenar 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
 
Inledning 
Detaljplanens syfte är att skapa nya fastigheter för industriändamål i enlighet med FÖP för 
Smålandsstenar/Skeppshult. 
 
Bm Utskott Gislaved beslutade den 25 maj 2021 att förslag till Detaljplan för Åtterås 2:20 m.fl. 
inom Östra industriområdet i Smålandsstenar skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 
21 juni – 16 augusti 2021  har detaljplanen varit utställd i Torghuset i Smålandsstenar, i 
kommunhuset i Gislaved och på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som 
inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse upprättats. 
 
 
Skriftliga yttranden inkomna under samrådstiden 
Lantmäteriet Ingen erinran 
Länsstyrelsen Jönköpings län 1 
Trafikverket  2 
Kommunstyrelsen 3 
Eon Energidistribution AB  4 
Telia Sonera Skanova Access AB Ingen erinran 
 
Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formulering hänvisas till 
respektive skrivelse, som finns tillgängliga på bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kommunen@gislaved.se


 

 

 2 (7)  

 
 
 
 
 
 
 

1.  Länsstyrelsens yttrande  
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR  
Farligt gods: Eftersom järnvägen ligger inom 150 meter från planområdet behöver en riskanalys 
göras som kan ligga till grund för kommunens bedömning om det krävs säkerhetshöjande 
åtgärder eller inte. Utöver järnvägen är både riksväg 26 och väg 153 utpekade transportleder 
för farligt gods. I planhandlingarna står det att den tunga trafiken mellan dem ska gå på Östra 
Järnvägsgatan precis utmed planområdet. Därmed ska risken med farligt gods alltså beaktas i 
planen. Eftersom området påverkas av två riskkällor ska sammantagna risken beaktas. 
Länsstyrelsen anser att det i grunden är det positivt att industri ersätter bostäder i området 
med tanke på risken men trots detta ska riskerna vägas in i en riskanalys om olyckan skulle vara 
framme. 
Brand: Planhandlingarna bör kompletteras med information om insatstid samt var brandposter 
är lokaliserade. 
 
RÅD ENLIGT 2 KAP. PBL 
Planhandlingarna nämner att en tillfällig grundvattensänkning kan behövas i samband med schakt 
för VA-ledningar. Tillfälliga grundvattensänkningar kan vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken 
kap. 9. 
 
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. 
 
Kommentar: 
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR  
Kommunen har efter samråd tagit fram en riskutredning. Enligt riskutredningen föreslås i detaljplanen 
bebyggelsefritt avstånd från Östra Järnvägsgatan på 15 meter. På största delen av avståndet ut med 
Östra Järnvägsgatan kommer finnas enligt detaljplanen en dagvattenanläggning i form av ett öppet dike 
samt en kulverterad dagvattenledning som kommer byggas och skötas av kommunen. Diket kommer 
utgöra en fysisk barriär som förhindrar spridning av farliga ämnen inom planområdet. Riskreducerande 
åtgärder som tillämpas i detaljplanen genom planbestämmelser är:  
- Prickmark (mark som inte får förses med byggnad) på 15-meters avstånd från Östra Järnvägsgatan 
- Minst en utrymningsväg ska finnas som inte vetter mot Östra Järnvägsgatan   
- Fasad som vetter mot Östra Järnvägsgatan, inklusive dörrar och fönster, ska utformas i obrännbart 
material  och ska motsvara lägst brandteknisk klass EI 30.  



 

 

 3 (7)  

Planbeskrivningen har kompletterats med text om insatstid samt var brandposter är lokaliserade. 
 
RÅD ENLIGT 2 KAP. PBL 
Noterat. Planbeskrivningen kompletteras med texten: ” tillfällig grundvattensänkning kan behövas i 
samband med schakt för VA-ledningar. Tillfälliga grundvattensänkningar kan vara tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken kap. 9. 
 
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN - Noterad. 
 
 
2. Trafikverkets yttrande 
Vägar 
Östra järnvägsgatan är kommunal. I dag fördelas genomfartstrafiken mellan väg 153 och väg 26 
söderut dels på denna gata och dels på Västra järnvägsgatan som är statlig, idag skyltas båda 
alternativen för att undvika trafik genom centrum. Kommunen har i förslag på fördjupad 
översiktsplan föreslaget ett vägreservat där Östra Järnvägsgatan får en ökad betydelse i en 
framtida ringhuvudgata utanför centrum. Möjligen kan det då finnas ett behov av vägbreddning 
och/eller nya GC-vägar.  
 
Järnväg 
Halmstad-Nässjö järnvägens (HNJ) spårområde ligger cirka 60 meter väster om planområdet. 
Det bör i detaljplan säkerställas att endast verksamheter som tål att befinna sig i ett 
järnvägsnära läge kan etableras och att verksamheterna i förlängningen inte innebär krav på 
kostsamma anpassningar på gatu- eller järnvägssystemet. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Trafikutredning 
Trafikutredningen som hänvisas till i planbeskrivningen fanns inte med i handlingarna som 
Trafikverket tagit del av, vi har heller inte kunnat hitta den på kommunens hemsida. Inför 
granskningen önskar Trafikverket få tillgång till utredningen för att kunna göra en bättre 
bedömning av dess slutsatser. 
 
Kommentar: 
Vägar 
Den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult visar ett utredningsområde för väg 
söder om Östra industriområdet men det är oklart på vilket sätt kan detta utredningsområde kopplas 
till det befintliga vägnätet. Kommunen har i nuläget inga intentioner av att breda ut Östra 
Järnvägsgatan förbi planområdet. 
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Buller 
Avsnitt om buller har utvecklats i planbeskrivningen.  
En trafikbullerutredning finns som underlag för att utredda den föreslagna exploateringens påverka på 
närliggande bostad. Rapporten visar att det inte finns anledning att vidta åtgärder kopplade till den 
planerade utbyggnaden. Inget av de bullermått som idag kravställs i Trafikbullerförordningen, dvs. 
dygnsekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå dagtid samt maximal ljudnivå nattetid mot nämnda 
bostadens fasader och uteplatser, bedöms påverkas av den utökade verksamheten. 
 
Järnväg 
Kommunen har efter samråd tagit fram en riskutredning som ligger till grund för planarbetet. Aktuell 
detaljplanens gräns (för Åtterås 2:20 m.fl.) ligger på ett avstånd på ca 60 meter till järnvägen. Byggrätt 
inom aktuell detaljplan möjliggörs på ett minsta avstånd av ca 75 meter från järnvägens närmaste spår. 
Skyddsavståndet bedöms tillräckligt för den tänkta användningen (industri, kontor, träningsanläggning 
idrott, transformatorstation) och inga riskminimerande åtgärder bedöms behöva tas i aktuell detaljplan 
med hänsyn till järnvägen. 
 
Trafikutredning 
Noterat. Trafikutredning skickas under granskning. 
 

3. Kommunstyrelsens yttrande 
Detaljplanen påvisar att det vid en framtida höjdsättning är viktigt att beakta och utforma 
rinnvägar som möjliggör att skyfall kan avledas obehindrat från byggnadsytor. Samtidigt har 
detaljplanen ambitionen att vara flexibel eftersom framtida bebyggelse inte är bestämd av 
exploatörer. Detta gör att höjdsättningen inte regleras eller specificeras och att nödvändiga 
åtgärder i ett senare skede riskerar att inte genomföras. Kommunstyrelseförvaltningen anser att 
en tydligare vägledning vad gäller höjdsättning bör specificeras inför fortsatt förprojektering 
samt bygglovsskede.   
Ett flertal åtgärder för att undvika belastning på recipienten Nissan föreslås i planen utifrån den 
dagvattenutredning som gjorts. Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att genomförandet av 
detaljplanen inte kan påstås ge goda möjligheter till att bidra till en "förbättrad ekologisk status i 
recipienten", som formuleringen lyder. Det framgår heller inte i planen vilken ekologisk och 
kemisk status som recipient Nissan och grundvattenförekomsten har att förhålla sig till. Enligt 
Vattenmyndigheten beror Nissans måttliga status på konnektivitets förändringar, vilka innebär 
hinder för spridning och fria passager av bland annat djur och växter i vattendrag. Den måttliga 
statusen beror även på försurning snarare än miljögifter. Formulering bör istället vara att 
"detaljplanen inte bedöms försämra den ekologiska eller kemiska statusen."   
 
Översiktliga beräkningar har genomförts av vilka dagvattenflöden som uppstår till följd av ändrad 
markanvändning samt av vilka utjämningsvolymer som krävs. För detta har klimatfaktorn 1,25 
använts. Klimatfaktor är en multiplikator som appliceras till observerade återkomstnivåer för att 
ta höjd för ett förändrat skyfallsklimat. Utifrån länsstyrelsens rekommendationer bör 
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klimatfaktor 1,3-1,4 användas. Länsstyrelsens nyframtagna skyfallskartering för Gislaved och 
Anderstorp utgår ifrån klimatfaktor 1,4, vilket även detaljplaner bör göra framgent. Om möjligt 
bör det inför byggskede dimensioneras utifrån en högre klimatfaktor.  
 
Kommentar: 
Höjdsättning av marken inom planområdet samt ny skyfallsväg och åtgärder (höjdryggar) för att 
förhindra skyfall att rinna in i planområdet har införts i plankartan. Lägsta färdig golvhöjd har införts i 
plankartan. 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om den kemiska och ekologiska statusen för 
recipienten Nissan och texten har ändrats med den föreslagna formuleringen "detaljplanen inte bedöms 
försämra den ekologiska eller kemiska statusen."   
Analys av skyfall utifrån befintlig och planerad markanvändning har gjorts för ett 100-årsregn med 30 
minuters varaktighet och en klimatfaktor 1,4 enligt Länsstyrelsens och kommunstyrelsens 
rekommendation. Klimatfaktorn 1,25 har använts för vanligt återkommande regn i enlighet med 
Svenskt vatten P110s riktlinjer. 
 

4. E.ON Energidistribution AB (E.ON)s yttrande 
Inom området har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningsledningar samt markförlagd 40 
kV Regionnätskabel (Smålandsstenar - Weland). Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan 
markarbete påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller 
plank inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än 3 meter från låg- och mellanspänningskabeln, och för Regionnätskabeln gäller 5 
meter. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.   
 
För att markkablarna ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på att det i plankartan sätts 
ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten där mellanspänningskablarna hamnar 
inom kvartersmark. För att Regionnätskabeln ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på 
att det i plankartan sätts ut ett 7 meter brett u-område med markkabeln i mitten där 
regionnätskabeln hamnar inom kvartersmark. De restriktioner 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”. 
Regionnätskabelns placering måste säkerställas och framgå i underlag, detta då placering av 
byggnader eller hårdgjord yta måste hålla avstånd ifrån regionkabeln. 
 
Transformatorstation  
För att kunna säkerställa elförsörjningen i det nya området behövs eventuellt en ny 
transformatorstation. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en 
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat 
innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt 
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tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-
EN 61936-1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av 
vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 
E.ON hemställer därför att det i plankartan sätts ut ett E1-område, med benämning 
”Transformatorstation”. Ett minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll. 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 transformatorstationen 
med tungt fordon.  E.ON önskar att placeringen av E1-området  hamnar inom blå inringad yta 
på nedan inklippt bild. 

 
 
Övrigt  
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av 
våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen.   
 
Kommentar: 
Kablarnas exakta läge har utretts av EON efter samrådet. Samtliga kablar (låg- och 
mellanspänningsledningar samt markförlagd 40 kV Regionnätskabel) visades ligga utanför planområdes 
gränser, inom gatumark, och bedömdes således inte påverkas av den tänkta utvecklingen på 
kvartersmark som detaljplanen möjliggör. Därför har inga u-områden för elledningar införts i 
plankartan. Mot gatan finns prickmarkerad yta på 15 meters avstånd från Östra Järnvägsgatan, 
respektive 6 meters-avstånd från Parkgatan så att ingen byggnad kommer uppföras nära kablarna. 
 
Uppförande av en ny transformatorstation tillåts flexibelt i detaljplanen inom mark planlagd som 
industri, kontor, träningsanläggning idrott, transformatorstation JKR1E2 och även inom mark planlagd för 
dagvattenanläggning samt transformatorstation E1E2, på delen utan prickmark utmed Parkgatan. 
Inom mark planlagd som teknisk anläggning för dagvattenhantering (E1) bedöms dock finnas begränsad 
möjlighet att placera en ny transformatorstation, dels med hänsyn till kravet för bebyggelsefritt avstånd 
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på 15 meter från Östra Järnvägsgatan utifrån risk med olyckor med farligt gods, dels för att svackdiket 
för dagvattenhantering ska byggas där. Därför bedöms placering av en ny transformatorstation vara 
mest rimlig inom kvartersmark JKR1E2. 

 
Sammanfattning av förändringar efter samrådstiden: 
 

• Användningar ”K– kontor” samt ”E2 – transformatorstation” har lagts in i plankartan. 
• Två mindre ytor mark har lagts till planområdet. Dessa har bedömts viktiga att ha med i 

detaljplanen för att på ett bättre sätt kunna lösa dagvattenhanteringen inom området. 
• Lägsta golvhöjd inom planområdet har införts i plankartan. (bestämmelser b2, b3) 
• Prickmark utmed Östra Järnvägsgatan har utökats till 15 meter utifrån risk med farligt gods 

olyckor 
• Åtgärder mot skyfall har införts i plankartan. (bestämmelser om svackdike (m1) samt 

höjdryggar, m2, m3, m4) 
• E1-området har utökats till en15-meters bred yta mark för tekniska anläggningar för 

dagvattenhantering (svackdike och kulverterat rör) utmed gränsen mot Östra Järnvägsgatan och 
Parkgatan. Diket kommer ägas och skötas av kommunen. Bestämmelse om att : ”Svackdike 
ska finnas. En vattenvolym på minst 264 kubikmeter ska fördröjas och renas inom 
användningsområdet. Ytligt inlopp från Östra Järnvägsgatan får högst vara i nivå +144,6. Ytligt 
utlopp till Parkgatan får högst vara i nivå +144,4” har införts i plankartan. 

• Beräkningar för skyfallsflöden har reviderats med klimatfaktor 1,4 i syfte att tillgodose 
kommunstyrelsens och Länsstyrelsens aktuella rekommendationer. 

• Plankartan kompletteras med bestämmelser om att in/ utfart till och från fastigheterna inom 
användningsområdet JKR1E2 är möjlig över användningsområdet E1E2. 

• Bestämmelse om att träden får fällas om en faunadepå av trädens delar läggs upp i närheten 
av planområdet har införts i plankartan. 

• Bestämmelse om att trafikerade ytor ska utrustas med oljeavskiljare (m5) införts i plankartan. 
• Bestämmelse om att vid nedsänkta lastgårdar ska byggnadsverkens tekniska utförande klara 

översvämning utan att byggnadsverken skadas (b4) införts i plankartan. 
• Bestämmelser för att minska effekter av olyckor med farligt gods införs i plankartan 

”Ytterväggar inklusive dörrar och fönster mot Östra Järnvägsgatan ska utföras i obrännbart 
material och i lägst brandklass EI30.” samt ”Minst en utrymningsväg som vetter bort från Östra 
Järnvägsgatan ska finnas.” 

• Villkor för startbesked för byggnation inom JKR1E2 införts i plankartan med krav att 
dagvattenanläggningen samt åtgärder mot skyfall genomförs innan byggnation påbörjas. 
 

Gislaved 2022-10-12 
 
Andrea Veres-Barbuta   Sven Hedlund 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 

 
 


