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Planbesked 

Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas 
eller förändras har rätt att begära om planbesked. Detsamma gäller om en 
områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras. 

Vid positivt planbesked redovisas vilket år planarbetet bedöms påbörjas. Ett positivt 
planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. 
Beskedet bekräftar enbart att ett planarbete kan påbörjas. Vid negativt planbesked 
redovisas skälen för detta. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande 
och inte möjligt att överklaga. 

För mer information om planbesked; se kommunens hemsida www.jonkoping.se 
(sökord: planbesked). 

1. Ansökan 

Huvudsakligt syfte 

Att exploatera skogsmark till industrimark. 

Beskrivning 

Projune Logistik AB, som företräder fastighetsägarna, har säkrat mark intill Stigamo 
industriområde. Avsikten är att skapa industrimark på fastigheterna Konungsö 1:2 och 
Konungsö 1:4. 
Marken består av skogsmark och mossmark. Fastigheterna omfattar ca 300 hektar varav 
50 hektar bedöms byggbar i etapp 1. 
Marken bedöms enligt sökanden vara lättbearbetad och gjorda markproverna stärker 
sökandens antagande. 

Efterfrågan på ledig och byggbar mark för industrier och verksamheter är stor. Flera 
områden är slutsålda varför ny mark måste planeras för industriverksamhet och handel. 
Konungsö bedöms enligt sökanden vara ett strategiskt område som knyter ihop Stigamo 
området med befintliga och planerade områden. Projune Logistik AB har skrivit avtal 
med två markägare och avsikten är att utveckla området för industriverksamhet. 

Projektet har för avsikt att erhålla ett sammanhängande industriområde med alla positiva 
fördelar som infrastruktur, arbetstillfällen, kommunikationer etc. Effekten blir enligt 
sökanden gynnsam för attraktiva etableringar i området och medför en ökad service på 
alla nivåer. 

Projune logistiks målsättning är att skapa attraktiva etableringsmöjligheter för olika 
företag. Projektet kommer att vara levande under en längre tid varför det är viktigt att 
skapa ett gynnsamt klimat för redan etablerade företag i området under byggtiden. 

www.jonkoping.se
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Projune logistik AB kommer ansvara för markexploatering/byggnation för Konungsö 1:2 
och Konungsö 1:4. Projune logistik AB ingår i YLAB koncernens företag och alla projekt 
kommer att startas i YLAB:s byggverksamhet. YLAB har en lång erfarenhet av 
byggnation av handel- och logistikanläggningar. 

Projektet omfattar ca 50 hektar i första etappen. Hela projektet bedöms av sökanden ha 
en potential på över 100 hektar. 
Konungsö 1:2 har en yta i etapp 1 om ca 85 procent av exploateringsytan. Resterande 
del är Konungsö 1:4 som omfattar ca 15 procent av exploateringsytan. 

Projune Logistik AB har rådigheten över marken och strategin är att etablera området i 
den takt som byggverksamheten kan hantera. 

Tidsplanen är helt beroende av möjliga etableringar och framförallt av rådande 
konjunkturläge. 

När planansökan är laga kraftvunnen kommer projektkravet att aktualiseras. 

I projekt som bedrivs av YLAB genomförs riskanalys och kvalitetssäkring. 

Området som ansökan omfattar. (Gulmarkerade ytor är önskemål om industrikvarter. 
Grönmarkerade är tidigare förslag på fritidshuskvarter som de sökande nu uteslutit ur 
ansökan.) 

Fastighet 

Konungsö 1:2 och Konungsö 1:4 



Fastighetsägare 

Rune Tedfors (Konungsö 1:2) och Anders Eckerström (Konungsö 1:4) 

Sökande 

Rune Tedfors och Anders Eckerström 

2. Beskrivning av området 

Området ligger nordost om Stigamo verksamhetsområde och öster om Lovsjön och dess 
fritidshusbebyggelse. Genom norra delen av området löper den befintliga vägen mot 
Konungsö och i sydost omfattas en mindre del av riksintresset Konungsö mosse. 

Anslutning från huvudvägnätet antyds dels via ny anslutning mot Stigamo 
verksamhetsområde i sydväst, vilket kräver planändring av gällande plan samt 
markinlösen, och dels genom att befintlig väg mot Konungsö troligen avses uppgraderas 
till matargata från nordväst. Även vägen mot Konungsö kräver troligen planläggning 
eftersom dess funktion förändras betydligt. 

Området som ansökan avser markerat 



Området som ansökan avser markerat 

Lovsjön väster om ansökt område är en fantastisk badsjö för många kommuninvånare 
och besökare. Här finns många fritidsboende. 
Konungsömosse i sydost är ett fantastiskt rekreationsområde och här finns även många 
fritidsboende. 

3. Förutsättningar 

Gällande detaljplan 
Området är till största delen inte detaljplanelagt idag, förutom i sydvästra delen inom 
Norra Stgamo, där en anslutningsgata antyds i ansökan. Denna del är dock inte i 
kommunens ägo och är planlagd som kvartersmark för industriändamål. 

Översiktsplan 2016 
Gällande översiktsplan behandlar inte specifikt aktuellt område med förslag på annan 
markanvändning än pågående, förutom av Trafikverket föreslagen ny sträckning av 
järnväg Byarum- Tenhult, och tätortsnära och rörligt friluftsliv i mindre delar i öster och 
väster. 
Nya exploateringsområden ska enligt översiktsplanen ligga i direkt anslutning till 
befintlig tätortsbebyggelse och där det finns förutsättningar för välutvecklad 
kollektivtrafik. 
Nu aktuellt område ligger intill Stigamo verksamhetsområde, men det är tveksamt om 
gatunätet är dimensionerat för ytterligare 50-100 ha verksamhetsområde. Den i ansökan 



antydda uppgraderingen av vägen mot Konungsö till matargata samt anslutning mot 
nordväst förbi ett flertal bostadsfastigheter samt avsaknaden av kollektivtrafik gör att det 
bedöms svårt att uppfylla översiktsplanens intentioner i detta avseende. 

För att tillmötesgå människors olika behov av blandade bostadstyper ska den blandade 
staden eftersträvas med varierad bebyggelse och balans mellan bostäder, arbetsplatser 
och service. Kommunen strävar efter att uppnå en god livsmiljö, för att nå detta är 
närmiljön för invånarna viktig, här ska finnas blandad bebyggelse och varierat 
serviceutbud med god tillgänglighet. 
Sammantaget med annan planläggning i närområdet finns förutsättningar att 
åstadkomma en relativt blandad bebyggelse i ett större perspektiv med såväl bostäder 
som arbetsplatser och service. Delar av Torsvik/Logpoint måste dock kunna härbärgera 
verksamheter som inte är lämpliga att lokalisera tillsammans med bostäder och viss 
samhällsservice. En planläggning för industriändamål (J) enligt ansökan antyder att 
avsikten är att tillåta alla typer av industriverksamhet, vilket kan komma att visa sig 
svårt att kombinera med befintliga bostäder i närområdet. När Stigamo-området 
planlades lämnades medvetet en skyddszon mot bostäder och riksintresset Konungsö 
mosse. Någon sådan skyddszon inryms inte i nu aktuell ansökan. 

Värdefulla grönområden ska inte exploateras. Värdet kan bestå av natur, friluftsliv och 
rekreation, kulturmiljö, lek- och idrottsområde, odlingslotter och/eller ekosystemtjänster. 
Eftersom nu aktuellt område, till skillnad från Stigamo, är relativt opåverkat av buller 
och andra störningar från E4 och Torsvik/Logpoint bedöms påverkan på naturvärden, 
friluftsliv och rekreation samt kulturmiljö bli omfattande. 

Områden ska enligt översiktsplanen undantas från exploatering och andra ingrepp om 
det kan orsaka skadlig påverkan på friluftsvärdet. 
Planläggning enligt ansökan kommer att omöjliggöra friluftsliv inom delar av området 
och är därför inte förenlig med översiktsplanen i detta avseende. Möjligen kan en 
övergångszon planläggas som minskar visuell och annan påverkan på friluftslivet. En 
sådan zon bedöms också krävas mot befintliga bostäder. Begränsningar i 
markanvändningen till mindre störande verksamheter (Z) kan också vara aktuellt i 
randzonen. 

Arbete pågår för närvarande med en ny fördjupad översiktsplan, Utbyggnadsstrategi 200 
000 invånare som beräknas vara klar för antagande december 2021. En eventuell 
planläggning bör invänta FÖP eftersom denna tar ett grepp på helheten varvid denna 
tilltänkta etablering belyses bättre utifrån alla aspekter. 

Riksintressen 

Området berörs av riksintresse för totalförsvaret. Riksintresset täcker dock ett mycket stort 
område och är inte koncentrerat specifikt till aktuellt område varför det finns anledning att anta 
att en planläggning kan vara möjlig att pröva. 

Området berörs också av riksintresse för naturvård Konungsö mosse. 
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Riksintresse för naturvård Konungsö mosse i sydöstra delen av ansökt område 

Jordbruksmark 

Ansökt område omfattar två små områden med jordbruksmark. Det bör påpekas att det 
krävs särskilda skäl att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. 

Jordbruksmark inom ansökt område 

Övriga planeringsunderlag 

Naturvårdsprogrammet 2018 
Två större områden utpekade i naturvårdsprogrammet berörs av ansökt planområde. 
Områden som bedömts innehålla höga naturvärden ska enligt översiktsplanen inte 
bebyggas. 



Kända naturvärden inom ansökt område 

Fornlämningar 
Inom ansökt planområde finns inga kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets 
Fornsök. 

Bebyggelse 
Befintlig bostadsbebyggelse kring Lovsjön och längs vägen mot Konungsö påverkas av 
planerad verksamhet inom ansökt område. En riskbedömning behövs för att kunna 
avgöra vilket avstånd som behövs. Eventuellt skulle en planläggning kunna anpassas med 
en skyddszon mellan industriverkamhet och bostäder, eller en begränsning till icke 
störande verksamheter i närområdet till bostäderna. 

Kommunikationer (järnväg) 
Planer finns för anläggande av en ny järnväg mellan Byarum och Tenhult och därmed 
åstadkomma elektrifiering och ökad hastighet mellan Värnamo och Jönköping C via 
Vaggeryd, Byarum och Tenhult. I översiksplanen anges en korridor för järnvägen, som 
även markerats som ett reservat och undantagits från ansökt område. Trafikverket har 
dock inte låst läget för järnvägen varför angiven korridor kan komma att ändras något. 
Därför är det olämpligt att idag planlägga för industriområde i den planerade järnvägens 
närhet. 

Anläggning för energiöverföring 
Genom ansökt planområde löper en kraftledningsgata med högspänningsledningar. 
Kraftledningarna kräver antingen omledning eller markförläggning. Detta begränsar 
möjligheten att utnyttja marken för industriändamål. 

Gröna korridorer är viktiga för att både människor och djur ska kunna förflytta sig i 
gröna miljöer. Passager genom bebyggelse, som kan bli en genväg för gående behöver 
studeras.. 
Bebyggelse ska inte utgöra onödig barriär för natur och människa. 

Strandskydd 
Inom delar av ansökt område gäller generellt strandskydd. 



Strandskydd inom ansökt område 

4. Utredningsbehov 

I ett eventuellt framtida detaljplanearbete bedöms i dagsläget följande utredningar 
komma att behövas: 

Arkeologi 
Området behöver vid en eventuell planläggning undersökas avseende arkeologiska 
lämningar. 

Geoteknisk utredning med hänsyn till klimatanpassning med eventuell markmiljöteknisk 
utredning/radon/grundvattenprover och skredrisk 
Hela området behöver undersökas avseende geotekniska förhållanden och 
grundvattenförhållanden. 

Naturvärdesinventering med och ekosystemtjänstanalys 
Påverkan på områden utpekade i naturvårdsprogrammet behöver beskrivas och 
eventuella kompensationsåtgärder föreslås. Eventuella naturvärden i övriga delar av 
ansökt område behöver inventeras. En ekosystemtjänstanalys för hela det ansökta 
området bör genomföras. 

Bullerutredning 
Studera hur de befintliga bostäderna påverkas av såväl industribuller som ökad trafik. 



Dagvattenutredning med hänsyn till klimatanpassning 
Det bör framgå var och hur man har tänkt att hantera/leda/rena dagvatten inom 
planområdet. Omfattande krav kommer ställas på rening och fördröjning av dagvatten 
varför ansenliga ytor troligen kommer att behöva avsättas för detta ändamål. 
Med hänsyn till kommande tung trafik och industriell verksamhet, så bör man i 
dagvatten-utredningen beskriva vilka fördröjnings- och reningsanläggningar man finner 
lämpliga för dagvatten. 
Man bör även identifiera lämpliga platser för att hantera eventuellt släckvatten som 
uppstår i samband med brand. 

Friluftslivsutredning 
Hur en planläggning påverkar friluftslivet behöver utredas, samt vilka åtgärder som 
krävs för att minska negativ påverkan. Eventuellt skulle en planläggning kunna anpassas 
med en skyddszon mellan industriverkamhet och friluftsområden, eller en begränsning 
till icke störande verksamheter i närområdet till friluftsområden. 
Avståndet till grönområdet har stor betydelse för hur ofta invånarna besöker det. Studier 
visar att ju närmare människor har till parker och natur, desto troligare är det att de tar 
sig dit. Tillgång till närnatur är grundläggande för vår hälsa och vårt psykiska 
välbefinnande. 

Riskanalys 
Studera särskilt risker avseende de befintliga bostäderna. 

Trafikutredning 
Området bedöms inte kunna trafikförsörjas i dagsläget. I ansökan antyds en ny väg 
genom Stigamo verksamhetsområde, genom område planlagt som kvartersmark och 
dessutom inte i kommunens ägo. Vägen, med bredd 7,0 m, som det skulle anslutas till i 
Norra Stigamo är inte dimensionerad för så kraftigt ökande trafikmängd som skisserat 
verksamhetsområde skulle kunna alstra. 
I ansökan antyds också att befintlig väg mot Konungsö avses utnyttjas för trafik mot 
trafikplats Hyltena. Vägens nuvarande standard bedöms inte klara den kraftiga 
trafikökningen både mot bakgrund av dess geometri och antalet utfarter från 
bostadsfastigheter längs vägen. 

Järnvägsutredning 
Trafikverket har ännu inte låst läget för järnvägen varför angiven korridor kan komma 
att ändras något. Därför är det olämpligt att idag planlägga för industriområde i den 
planerade järnvägens närhet. Planläggning bör invänta processen med planering för den 
planerade järnvägen. Omdragning av järnvägen ligger med i trafikverkets Nationella 
plan, Regionen har lovat medfinansiering via den regionala planen. Järnvägens läge är 
inte fastställt ännu. Järnvägen finansieras av nationell och regional plan och 
kommunerna Jönköping, Vaggeryd och Värnamo. 

Koncession för omläggning av kraftledning 
En eventuell planläggning kräver antingen att kraftledningsgatan utesluts från 
exploatering, eller att ledningarna flyttas. Båda alternativen påverkar planekonomin, 
och exploateringen måste täcka kostnaderna. 



5. Bedömning 

Det är positivt att ytterligare en aktör tillkommer på marknaden för att sälja 
industrimark. Dock bör ett samarbete ske parterna emellan där även SMUAB ingår, så 
att optimala lösningar avseende servicepunkter m.m. kan lösas mellan alla inblandade 
aktörer angående Logpoints utveckling. En eventuell planläggning bör också invänta 
pågående fördjupning av översiktsplanen i området. 

Området bedöms inte kunna trafikförsörjas i dagsläget. I ansökan antyds en ny väg 
genom Stigamo verksamhetsområde, genom område planlagt som kvartersmark och 
dessutom inte i kommunens ägo. Vägen, med bredd 7,0 m, som det skulle anslutas till i 
Norra Stigamo är inte dimensionerad för så kraftigt ökande trafikmängd som skisserat 
verksamhetsområde skulle kunna alstra. 
I ansökan antyds också att befintlig väg mot Konungsö avses utnyttjas för trafik mot 
trafikplats Hyltena. Vägens nuvarande standard bedöms inte klara den kraftiga 
trafikökningen både mot bakgrund av dess geometri och antalet utfarter från 
bostadsfastigheter längs vägen. 

Trafikverket har ännu inte låst läget för järnvägen varför angiven korridor kan komma 
att ändras något. Därför är det olämpligt att idag planlägga för industriområde i den 
planerade järnvägens närhet. Planläggning bör invänta processen med planering för den 
planerade järnvägen. 

Befintlig bostadsbebyggelse kring Lovsjön och längs vägen mot Konungsö påverkas av 
planerad verksamhet inom ansökt område. Eventuellt skulle en planläggning kunna 
anpassas med en skyddszon mellan industriverkamhet och bostäder, eller en begränsning 
till icke störande verksamheter i närområdet till bostäderna. Ansökan innehåller dock 
ingen sådan anpassning. 

Området berör till mindre delar även riksintresse för naturvård, område för friluftsliv, 
strandskyddsområde och jordbruksmark. 

6. Förslag till beslut 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om planbesked avslås på grund av risken att 
en planläggning försvårar kommande utbyggnad av ny järnväg Byarum-Tenhult, 
svårigheten att trafikförsörja området, samt påverkan på befintliga bostäder, natur- och 
friluftsvärden i närområdet. 

Stadsbyggnadskontoret 

Jenny Larsson Mats Davidsson 
Biträdande planchef Planarkitekt 
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