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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Begränsat standard planförfarande

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

UPPDRAG
Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). 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. Förslaget ställs ut i kommunhuset 
och lokalt på t.ex. Bibliotek. Berörda fastighetsägare 
inbjuds till ett samrådsmöte.

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. 

ÖVERKLAGANDE

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.

LAGA KRAFT

Samtliga i sakägare ska aktivt godkänna planförslaget.AKTIVT PLAN-
GODKÄNNANDE

De synpunkter som framförts sammanställs i ett 
granskningsutlåtande. UTLÅTANDE

Planförslaget antas av bygg- och miljönämnden.ANTAGANDE
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Handlingar      

Sammanfattning     

Planbeskrivning       
 Planens syfte och huvuddrag   
 Plandata     
 Tidigare ställningstaganden    
 Förutsättningar, förändringar, konsekvenser 
 Miljö, hälsa och säkerhet    
 Administrativa frågor    
 Ekonomiska frågor
 Tekniska frågor    
 Fastighetsrättsliga frågor    
 Medverkande tjänstemän   

Behovsbedömning     
 Checklista behovsbedömning
Bilagor
 Trafikbullerutredning
 Geotekniskutredning
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Gislaveds kommun

Norr

HANDLINGAR

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Bilagor
• Fastighetsförteckning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser

PLANOMRÅDET

REFTELE

REFTELE
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Efter

SAMMANFATTNING

Planen berör en tidigare obebyggd tomt längs Storgatan strax väster om Reftele centrum. I juli 
2016 lämnade bygg- och miljönämnden positivt planbesked till Reftele samhällsförening att uppföra 
flerbostadshus på den berörda fastigheten Ölmestad 5:37. Befintlig detaljplan tillåter bostäder i en våning 
varför ny detaljplan tas fram. Planområdet sluttar från Storgatan ner mot Hagagatan och kringliggande 
bebyggelse är mellan en och tre våningar. Max bygghöjd för planområdet sätts till 8 meter mot Storgatan 
samt 10 meter för resterande planområde. Den nya byggnadshöjden gör det möjligt att bygga två våningar 
samt ett sutterängplan på den berörda fastigheten. Planområdet är utpekat som bostadsmark i den 
fördjupade översiktsplanen för Reftele, antagen 1998. Marken är privatägd och befintligt ledningssystem i 
Storgatan har kapacitet att förse tänkt bebygglese. 

Före 

Illustration av möjlig framtida utveckling
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens intention är att pröva lämpligheten att anlägga flerbostadshus på fastigheten Ölmestad 5:37 
med maximal bygghöjd 8 meter längs Storgatan samt 10 meter byggnadshöjd för resterande del 
av planområde. Planen möjliggör därmed ett flerbostadshus med maximalt tre våningar inklusive 
sutterängplan. Planområdet ligger i västra delen av Reftele. Området består idag av öppen mark och är 
privatägd.

PLANDATA
Läge och areal
Området är beläget i västra delen av Reftele längs med Storgatan och omfattar fastigheten Ölmestad 5:37. 
Planområdet omfattar cirka 1500 m2.

Markägoförhållanden
Elofslund fastighet AB äger fastigheten Ölmestad 5:37. Fastigheten Ölmestad 5:6 som ligger direkt 
väster samt söder om planområdet har nyligen köpts av Elofslund fastighet AB från det kommunala 
fastighetsbolaget Gislavedshus. Kommunen äger kringliggande gator (lila färg) och Gislavedshus äger 
fastigheter i blå färg. Övriga fastigheter är privatägda. Trafikveket är väghållare för Storgatan. 

Detaljplan för fastigheten 
Ölmestad 5:37
i Reftele
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Marcus och Mikael

augusti 8, 20162.Tätort

 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 [m]

1:1 000

o

Ölmestad 5:37
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
I den fördjupade översiktsplanen för Reftele, antagen 1998 är det aktuella området utpekat som  
bostadsområde. Detaljplanens syfte överensstämmer således med den gällande översiktsplanens 
intentioner. 
Riktlinjer för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för det aktuella området;
 -  Nya bostadsgrupper skall ha en skala, storlek och utbyggnadstakt som stämmer med ortens karaktär.
 -  En förtätning skall tillåtas inom ortens centrala delar. I undantagsfall kan större höjd än 2 våningar tillåtas.

Gällande detaljplaner
Gällande detaljplan R 19 från 1979 tillåter bostäder i en våning på berörd fastighet. Den del av detaljplanen 
(R19) som nu görs om har dock aldrig bebyggts. I planens östra del tillåts friliggande hus i max två 
våningar.  

PLANOMRÅDE
PLANBETECKNINGAR

Gällande detaljplan R19
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Natur
Marken inom planområdet består av en svagt sluttande grässlänt. Vid Storgatan, som planområdet 
angränsar till i nordöst, är marken ca150 m.ö.h, i sydväst är marken ca 148 m.ö.h. Det finns inga utpekade 
naturvärden, skyddsvärda träd eller liknande på berörd fastighet. Då fastigheten är relativt liten samt 
omgärdad av bebyggelse samt infrastruktur har inte någon inventering på plats genomförts. 

Geotekniska förhållanden
Grundundersökningar genomfördes på grannfastigheten Ölmestad 8:27 1982-03-23 av VIAK AB. Syftet 
med undersökningen var att utreda markens förutsättning för att kunna bygga två huslängor i tre plan 
utan källare. Borrprover visade att jorden består 0,3 m matjord följd av halvfast lera till ett djup av 0,6-0,7 
m, vilande på fast lerig slitig morän. Berg eller block påträffades på 2,6 m djup. Jorden är flytbenägen och 
tjälaktiv. Grundvatten uppmättes till 1,6 m samt 1,2 m. (VIAK AV arb. 5416 46-6044). Resultatet visade att 
marken inte innebar några begränsningar för bebyggelsen. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts av Gunnar Karlsson Bygg-och Geokonstruktioner 
AB (2016-11-24). Undersökningen visar att jorden inom området utgörs av mullhaltig jord mellan 0,25 till 
0,5 m. Marken består av sandskikt till ca 1,0 meters djup och under dessa nivåer silt och lera. Sondering 
har i regel drivits till ca 4,0 meters djup med stopp mot sten eller block. Hejasonderingar har utförts i två 
punkter till stopp mot sten, block eller berg på drygt 6 meters djup.

Grundläggning av byggnadens stomme kan utföras på naturligt lagrad jord med utbredda grundplattor eller 
kantförstyvad betongplatta. En överslagsmässig sättningsberäkning har utförs som indikerar att man kan 
förvänta sig vissa sättningar under belastade grundplattor. Om man bedömer att dessa kan bli besvärande, 
eller om grundplattorna blir för stora och kostsamma kan stödpålning för stommen väljas.

Vid jordschakt för byggnader avlägsnas allt otjänligt matrial, mulljord, löst lagrad jord och liknande.

Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet 
sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan finnas i berggrunder, 
grundvatten och byggmaterial. 

Radonmätningar är utförda i 2 punkter som visar att marken klassas som normalradonmark. Åtgärdskrav 
vid normalradonmark är radonskyddande utförande som innebär att hål mot marken i konstruktionen inte 
får förekomma och att risken för sprickbildning i golv och väggar under marken måste beaktas.
Byggnader kan i regel utföras med gängse byggnadssätt. Genom skärpt uppmärksamhet när byggnaden 
projekteras och byggs samt skydd mot inläckande markluft ska sprickor och andra otätheter som kan 
uppstå förhindras.

Förorenad mark
De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid och om inget görs kan de sippra 
ut i grundvattnet och i vattendrag och förorena sediment. Spridning påverkas av nederbörd, 
grundvattenrörelser, biologiska processer och mänskliga aktiviteter. 

Utanför planområdet, på fastigheten ölmestad 8:31 (beläget ca 70 meter norr om fastigheten) har det 
inte utförts någon MIFO fas 1 inventering. Enligt boken Refteleindustrin förr och nu (Mats Skogsfors, 
2006) började företaget tillverka mjölkkylare av metall 1949, tillverkningen upphörde på 1970-talet. Enligt 
länsstyrelsens uppgifter har inte klorerade lösningsmedel använts. Risken för att planområdet skulle 
påverkas av eventuella föroreningar på fastigheterna Ölmestad 8:31 och 8:32 bedöms, utifrån nuvarande 
underlag, som mycket liten.

Fastigheten Ölmestad 8:247 ligger ca 90 meter nordväst om planområdet. På fastigheten har en MIFO fas 
2 inventering utförts och den har riskklass 2. Inga förorenade områden har påträffats vid undersökningarna. 
Risken för att planområdet påverkas av eventuella föroreningar på Ölmestad 8:247 bedöms som mycket 
liten.
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Inom planområdet finns det inga misstänkta förorenade områden ienligt kommunens Gis-kartor. Det 
bedöms därför inte behövas någon miljöteknisk markundersökning på fastigheterna.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet finns inga kända formlämningar eller kulturminnen och inga vidare utredningar bedöms 
behövas. Närmaste riksintresse för kultur är Reftele Tingshus uppfört som byggnadsminne. Tingshuset 
ligger ca 125 meter öster om planområdet. 

Tillgänglighet
En ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten ska prövas vid bygglov och tekniskt samråd. 
Tillbyggnader eller ändringar i befintliga byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid prövning ska hänsyn tas till 
befintliga förutsättningar.

Förändring
Området kommer att kunna bebyggas med flerbostadshus i tre våningar, inklusive sutterängplan. Den 
maximala byggnadshöjden regleras i plankartan med 8 meter längs Storgatan medan resterande del tillåter 
10 meter, vilket anses vara en lämplig höjd för att byggnaden ska komplettera den den befintliga byggda 
miljön. I bygglovsskedet är det viktigt att samråd sker med räddningstjänsten med hänsyn till möjligheterna 
att utrymma byggnaden.
 
Tillfart till byggnaden kommer ske från Hagagatan, söder om planområdet genom fastighet Ölmestad 5:6. 
Anslutningsväg samt parkering kommer att hanteras vid kommande bygglov. Inom området kommer det 
förutom bostäder att anläggas parkeringsplatser. Marken får inte bebyggas närmast fastighetsgränsen, på 
grund av risken att komma för nära eventuella byggnader på angränsande fastigheter och därmed riskera 
brandsäkerheten. Plankartan har därför så kallad prickmark längs fastighetsgräns. Längs med gatan får 
inte marken bebyggas på grund av trafiksäkerheten och av samma anledning regleras utfarter.

Illustration över planområde
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Bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse och utgörs av gräsbevuxen mark enligt geoteknisk 
undersökning.
På motstående sida om Storgatan finns ett antal flerbostadshus i tre våningar samt villor. Väster om 
planområdet finns idag flerbostadshus uppförda i en våning. Direkt öster om planområdet finns två villor. 

Förändring
Förslagets intention är att bostadshus kan uppföras i en maximal höjd av 8 meter närmast Storgatan 
respektive 10 meter på resterande planområde. Ny bebyggelse skall uppföras så att förgårdslinjen 
längs Storgatan bibehålls. Bebyggelsen regleras även av punktprickad mark - ”marken får inte förses 
med byggnad”. Plankartan tillåter ändamålet bostäder eller bostadsändamål vilket också innebär 
bostadskomplement av olika slag. Boendet är verksamhetens huvudsyfte och ska dessutom ha varaktig 
karaktär. Upplåtelseform (bostadsrätt, hyresrätt) och boendeform (enskilda hushåll eller kollektiv) kan inte 
regleras i detaljplan.

Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten och behandlas i bygglovsskedet.

Trygghet och säkerhet
Otryggheten ska så långt som möjligt byggas bort, genom att t.ex. undanskymda platser och 
siktskymmande vegetation tas bort samt att bra belysning finns i området. Bebyggelsen bör utformas för 
att försvåra klotter och annan skadegörelse.

Gator och trafik
Väg 598 (Storgatan) trafikeras genomsnittligen av ca 1640 fordon/dag varav ca 9% är tunga fordon. Vägen 
är huvudled och högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim. Planområdet trafikförsörjs från Hagagatan via 
Storgatan. Planområdet har belagts med utfartsörbud mot Storgatan för att säkerställa att trafik till och från 
planområdet sker söder ut på Hagagatan. 

Bild från ”Plan och handlingsprogram för utbyggnad avgång- och cykelvägar, 2014 – 2016. Grön sträcka förstärks

PLANOMRÅDE
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Förändring
Befintligt trafiknät klarar förväntad trafikökning som ett flerbostadshus med ca 12 lägenhter kan tänkas 
bidra med. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns längs med Storgatan samt Hagagatan. Befintligt 
ledningssytem har kapacitet att täcka planens behov.

Ledningar
Ledningskartan redovisar även E.ON Elnäts distributionsledningar och Skanva teleledningar.

Dagvaten
Dadvattnet skall fördröjas, och renas på aktuell fastighet innan det leds till recipient. I ochmed att området 
exploteras och infiltrationsmöjligheterna misnkar ökar dagvattenavrinningen.

Energi
Några fjärrvärme- eller gasledningar finns inte i anslutning till området.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten och buller. 

Luft
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad 
luftkvalitet mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas av fordonstrafiken. Enligt 
Trafikverkets trafikflödeskarta (http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation) är trafikmängden utmed väg 
598, Storgatan i Reftele, ca 1640 fordon ÅDT, varav ca 140 lastbilar.  På en öppen väg krävs fordonstrafik 

Marcus och Mikael

augusti 8, 20162.Tätort
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Credits not available.

oktober 17, 2016Skyfall och översvämning

 

1:2 000
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Den ökade trafikmängden exploateringen medför kommer inte upp i de trafikmängder som gör att det finns 
risk att överskrida luftkvalitetsnormen.

Vatten
Det finns inget ytvatten i området  men grundvattennivån är relativt högt. Det är viktigt att inga föroreningar 
sprids till grundvattnet, detta regleras i miljöbalken.

Detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormen. 

Översvämning 

Enligt kommunens lågpunktskartering bör det inte finnas någon risk för översvämningar i området. Dock 
bör försiktighet iaktas vid anläggning av parkeringsyta i planområdets södra del då detta område (ljusblått 
på kartan) kan påverkas av vattenavrinning från fastigheten.

LÅGPUNKTSKARTERING

Kartan visar områden där vatten teoretiskt kan samlas vid skyfall eller långvarigt regn. Ofta rör det sig om
områden som är relativt lägre än kringliggande mark som även påverkas av bebyggelsens struktur.

Buller

Trafikbuller
Buller kan beskriva som ett oönskat ljud. Störningar i form av trafikbuller och vibrationer kommer framförallt 
från järnvägen Stortgatan och från järnvägen ca 150 m norr om planområdet. För att utreda vilka ljudnivåer 
som planområdets utsätts för idag har en bullerutredning genom förts av Soundcon (2016-10-10). 
Beräkningar för buller från tågtrafiken har utgått fröm en framtidsprognos år 2030 baserat på trafikflöden 
som erhållits Trafikverket. 

Beräkningar för vägtrafiken utförts för en framtidsprognos år 2035. Trafikuppgifter har erhållits från 
Trafikverkets hemsida samt att trafikuppgifter för Hagagatan har uppskattats. Gällande framtidsprognos så 
har trafiken räknats upp enligt Trafikverkets uppräkningstal (EVA) för regionen.
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 Tabell 1. Trafikmängder järnväg (framtidsprognod 2030)

Tabell 2. Trafikmängder väg (framtidsprognos 2035)

Maximal ljudnivå vid fasad väg

Följande trafikmängder har legat till grund för beräkningarna
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Maximal ljudnivå vid fasad järnväg

Trafikbullerutrednings resultaten visar att ett flerbostadshus i tre våningar kan inrymmas på fastigheten om 
minst hälften av bostadsrummen vänds mot sydväst där ljudnivåerna understiger riktvärdet på 55 dBA ek-
vivalent ljudnivå. Plankartan har därför bestämmelse för utformningen av bebyggelsen för att säkerställa att 
omgivningsbuller inte överskrider gällande riktvärden. Plankartan har därför bestämmelse för utformningen 
av bebyggelsen för att säkerställa att omgivningsbuller inte överskrider gällande riktvärden. 

För uteplats, om en sådan ska anordas i anslutning till byggnaden, gäller 50 dBA ekivivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå. Om denna ljudnivå överskrid bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljusnivå fem gånger per timme mellan kl 06.00 och 22.00.

För att uppfylla kravet på ljudnivån inomhus 30 dBA där utomhusnivån över 55 dBA krävs bullerskyddande 
åtgärder och bullerdämpad fasad. Normala treglasfönster dämpar ca 30 dBA och det finns 
specialutformade bullerdämpande fönster som en ännu bättre dämpning. Med dessa fönster är det möjligt 
att skapa en inomhusljudmiljö som ligger lägre än 30 dBA. Riktvärdena för trafikbuller inomhus beaktas i 
bygglovsprocessen.

Buller från trafik till och från planområdet förväntas inte påverka omgivningen negativt.

Detaljplanen bedöms därför inte påverka riktvärden vad gäller miljökvalitetsnormen för buller.

BRAND OCH EXPLOSIONSRISK

Farliga godstansporter 
Antalet fordon som transporterat farligt gods bedöms vara så pass få att inga åtgärder krävs för att 
förhindra olyckor.
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på cirka 30 000 fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvaliten.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Tidsplan
Planen hanteras med begränsat standard planförfarande och ska efter samråd antas av Bygg- och 
miljönämnden. 

Preliminär tidsplan
Beslut om samråd, Bygg- och miljönämnden.  nov.  2016
Beslut om antagande, Bygg-och miljönämnden.  feb.   2017

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i bygg- och miljönämnden om den inte 
överklagas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen. Om 
detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut har 
fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada den lider. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla men kan då ersättas, ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning.

Huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för kvartersmark (bostadsmark). 

Ansvarsfördelning
Ansvaret att genomföra planen fördelas enligt följande:

Fastighetsägare - egen byggrätt samt övriga anläggningar på kvartersmark. 

Avtal m.m.
Gislaved kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 att stödja byggandet av flerbostadshus i kommunen. 
Beslutet innebär att kommunen och byggherren ingår avtal om att kostnaden för detaljplan avseende 
flerbostadshus inte belastar byggherren om följande punkter uppfylls;

 - Att sökanden kan visa ett projekt som följer intentionerna i gällande fördjupad översiktsplan 
samt att byggnationen innehåller minst 5 lägenheter.

 - Att byggherren är fastighetsägare eller kan visa upp köpehandling om förvärv av berörd 
fastighet/fastigheter,

 - Att byggnationen ska påbörjas inom 2 år från det att beslut att godkänna detaljplanen vunnit 
laga kraft vilket innebär att grundplattan ska vara gjuten, 

 - Att den påbörjade byggnationen ska utgöra minst 50 % av den beviljade byggrätten i den nya 
detaljplanen dock minst 3 lägenheter.

 - Att för att erhålla en reducering måste företaget visa en säkerhet, bankgaranti eller motsvarande 
detaljplanekostnaden för projektet.

I de fall ovanstående krav inte är uppfyllda så kommer reduktionen inte godkännas.
I det fall byggnation inte påbörjas inom 2 år från det att beslut att godkänna detaljplanen vunnit 
laga kraft ska företaget omgående efter debitering av kommunen bekosta det som reduktionen 
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inneburit för kommunen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Kostnader
Kostnader som området genererar för kommunen är framställan av detaljplanen enligt avtal med 
byggherren. 

Detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, översvämningsrisk o.s.v. som kan krävas 
vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd markägare.

Intäkter
Detaljplanen förväntas inte bidra till några direkta intäkter till kommunen.

TEKNISKA FRÅGOR
Gator m.m
Trafikverket är väghållare för Storgatan och vid behov av nya eller ändrade till- och utfartsvägar krävs 
anslutningstillstånd. Anslutningar ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförandet gällande VGU 
(Vägar och gators utformning).

Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten och behandlas i bygglovsskedet.

Vatten, avlopp och dagvatten
Fler anslutningar är möjliga till de befintliga vatten- och avloppsledningarna i Storgatan, men det kan bli 
aktuellt att pumpa spillvatten beroende på ledningens höjd. Uppföljning bör ske vid bygglovsskedet med 
hjälp av huvudman för VA.

Geoteknik
Innan byggnation och anläggning bör en detaljerad markundersökning genomföras på berörd fastighet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Servitut och ledningsrätt
Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptagna i fastighetsförteckningen.

Ansvaret för att trygga rättigheten för el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta kan
ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. Ledningsägare som saknar giltigt avtal eller servitut bär 
kostnader för flytt av sina ledningar.

Fastighetsbildning 
Planutformningen innebär inte några fastighetsrättsliga åtgärder för att syftet med planen ska uppfyllas.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ansvarig handläggare för detaljplanen är Claudia Figueroa Bygg- och miljöförvaltningen. I arbetet har 
dessutom stadsarkitekt Sven Hedlund, gatuingenjör Mats Kindlund samt VA-chef Antti Vähäkari deltagit.

Gislaveds kommun, janauri 2017
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Detaljplan för fastighet Ölmestad 5:37 i Reftele
Gislaveds kommun, Jönköpings län.

Behovsbedömning
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
Marken inom planområdet består idag av ett gräsområde. Runt planområdet finns bostadsfastigheter mellan 
en och tre våningar. Området berör inga riksintressen, känsliga natur- och vattenmiljöer, kulturmiljöer eller 
fornlämningar. Baserat på områdets historik bedöms risken för markföroreningar vara liten. 

Planens styrande egenskaper
Detaljplanen tillåter att området får användas för bostäder (B) med maximal byggnadshöjd 8 meter vid 
Storgatan och 10 meter i resterande planområde.  
In- och utfarter till planområdet begränsas genom utfartsförbud mot Storgatan vilket innebär att 
anslutningsväg anläggs mot Hagagatan. Även parkeringar för den nya bebyggelsen kommer anläggas mot 
Hagagatan då det är i den riktningen det finns plats. Frågan kommer behandlas vid senare bygglov. 

Planens tänkbara effekter
Landskapsbilden förändras när mark som tidigare varit obebyggd nu tillåter ett flerbostadshus med tre 
våningar. Den tillåtna byggnadshöjden är högre än befintlig bebyggelse på angränsande fastigheter på 
södra sidan av Storgatan. Avvattningen kommer att öka när ytterligare ytor bebyggs och hårdbeläggs. Vid 
byggnation kan grundvattennivån behöva sänkas. 

Marken inom planområdet bedöms som lämplig att exploatera enligt planens syfte och planens påverkan 
på miljön förväntas bli liten.
Gislaveds kommun,  janauri 2017.

Claudia Figueroa

Bilaga
Checklista behovsbedömning



BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljö 
Miljökvalitetsnormer X Inga MKN bedöms 

överskridas
Miljömål (regionala)

X
Detaljplanen bedöms inte 
inverka på kommunens 
arbete att nå miljömålen.

Energi och naturresurser
Befintlig 
infrastruktur X

Planområdets läge är positivt 
då det ligger i anslutning till 
befintlig infrastruktur

Mark 
X  

Marken som exploateras 
bedöms  inte ha något 
bevarandevärde.

Vatten 

X

Planområdet ligger inte nära  
grundvatten som är känsligt 
för föroreningar. Det är dock 
viktigt att inga föroreningar  
sprids till grundvattnet.

Riksintresse
Naturvård  X
Kulturmiljövård X
Infrastruktur X
Friluftsliv X
Jordbruk X
Kulturmiljö och landskapsbild
Stads- och 
landskapsbild X Nytt hus med högre höjd kan 

uppföras
Fornminne

X
Inom planområdet och i 
närheten av området finns 
inga kända fornminnen. 

Kulturhistorisk miljö X
Natur
Naturreservat X
Natura 2000 X
Växt- och djurliv X
Biotopskydd X
Områdes- och 
störningsskydd X

Detaljplan för 
fastighet Ölmestad 5:37
Gislaveds kommun, Jönköpings län
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Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Påverkan på vatten
Strandskydd X
Dagvatten 

X

I och med att området 
exploateras och infiltrations-
möjligheterna minskar ökar 
dagvattenavrinningen. 

Grundvatten
X

Föroreningar  
Förorenad mark

X

Det finns inget som tyder på 
att marken innehåller några 
föroreningar.

Avfallshantering X Avfallshanteringen ska lösas 
inom fastigheten.

Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafik

X
Planen bedöms inte medföra en 
betydande ökning av trafik som 
kan leda till buller

Buller, verksamheter X
Luftkvalitet X
Radon

X
Området befinner sig i 
lågriskområde, därför krävs inga 
åtgärder mot markradon

Strålning, vibrationer och ljus X
Säkerhet
Trafik X
Brand X
Explosion X
Översvämning X
Ras och skred X
Farligt gods X
Planer och program
Översiktsplaner X Utpekat för bostadsändamål

Gällande detaljplaner X Tillåter bostäder i en våning
Pågående planläggning X
Mellankommunala intressen X

Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte X
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X
Genomförandet ger viss, men ej betydande 
miljöpåverkan
Genomförandet riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning

Handläggare: Claudia Figueroa
Datum:  januari 2017 


