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Hur samrådet har bedrivits 
Ett planförslag upprättades över fastigheten Flahult 19:12 m.f. 
Stadsbyggnadsnämnden informerades i ärendet och beslutade att skicka 
ut planförslaget på samråd under tiden 26 augusti - 21 oktober 2020. 
Samrådshandlingarna skickades till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar 
och myndigheter samt berörda fastighetsägare. På grund av spridning av 
COVID-19 (coronaviruset) och gällande mötesrestriktioner genomfördes 
ett samrådsmöte den 30 september som webbsändes via kommunens 
hemsida. Under webbsändningen fck allmänheten ställa frågor på 
samrådsförslaget i en webbchatt. Allmänheten fck även möjligheten att 
både innan och efter samrådsmötet att ställa frågor på samrådsförslaget. 
Handlingarna fanns tillgängliga i kommunens utställningslokal i 
Juneporten. Informationen samt länkar till samrådsmötet fanns dessutom 
tillgänglig på kommunens hemsida www.jonkoping.se/granarp. 

Inkomna skrivelser 
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan fnns förteckning av inkomna yttranden. 

1. June Avfall & Miljö AB 2020-09-15 
2020-09-222. Jönköpings Länstrafk 

3. 
4. 
5. Räddningstjänsten 
6. Naturskyddsföreningen 
7. 
8. 

2020-10-05 
2020-10-12 
2020-10-16 
2020-10-18 
2020-10-21 
2020-10-21 

9. Lantmäterimyndigheten 2020-10-21 
10. Länsstyrelsen 2020-10-21 
11. Trafkverket 2020-10-21 
12. EON 2020-08-26, ingen erinran 
13. Polismyndigheten 2020-08-26, ingen erinran 
14. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-09-29, ingen erinran 
15. Tekniska nämnden 2020-10-05, ingen erinran 
16. Försvarsmakten 2020-10-21, ingen erinran 
17. Svenska Kraftnät 2020-10-21, ingen erinran 
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 Inkomna yttranden med 
kommentarer 
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med 
kommunens kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas 
inte nedan. 

1. June Avfall & Miljö AB 
Av planbeskrivningen går det att utläsa att avfall ska hanteras inom 
respektive fastighet och att vändplats för sopbil fnns i planområdets 
sydvästra delar. Vändplatsen kan utformas t.ex. som en vändplan eller 
som en trevägskorsning. Vändplanen ska ha en diameter på 18 meter. 

I övrigt fnns anvisningar gällande avfallshantering i June Avfall & 
Miljös avfallsföreskrifter och även i Avfall Sveriges handbok för 
avfallsutrymmen. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kommer inför granskning att kompletteras med 
information om att varje fastighet där avfall uppkommer ska medge 
plats för ett vändplan eller en trevägskorsning. Om ett vändplan anläggs 
ska denna utformas med minsta körbanebredd på 18 meter räknat från 
körbanans ytterkant. 

2. Jönköpings Länstrafik 
Jönköpings Länstrafk tackar för de översända handlingarna och har 
tagit del av detaljplanen. 

Fördelar fnns att planera/förbereda för hållplatslägen på planområdet 
i tidigt skede men samtidigt saknas de grundläggande förutsättningarna 
för att planera för en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafk 
då fastigheter planeras på en avsticksväg med längre avstånd ifrån ett 
befntligt kollektivtrafkstråk. Att trafkera med befntlig trafk innebär en 
försämrad lösning för övriga resenärer längs linjen. Hade Granarpsvägen 
exempelvis fortsatt med anslutning västerut mot Tahevägen så hade 
förutsättningarna varit annorlunda och kunnat möjliggöra en effektiv 
planering och eventuellt tillägg av ny linjetrafk. 

Vi är för en dialog om hur en eventuell trafkering av kollektivtrafk 
igenom området skulle kunna se ut om förutsättningarna skulle ändras 
ifrån nuvarande planerade vägsträckningar. Som planområdet ser 
ut i dagsläget så är det sannolikt att hållplats Byråvägen blir närmsta 
koppling till kollektivtrafk, precis som det nämns i planbeskrivningen. 
Möjlighet till bra cykelparkering intill närmsta hållplats skulle kunna ge 
mervärde och överbrygga längre gångavstånd till arbetsplatser. 

Skulle det vidare bli diskussioner angående detaljer om utformning av 
infrastrukturen kopplat till kollektivtrafken eller om förberedelser inför 
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den skall planeras så ser vi ett självklart deltagande ifrån vår sida. 

Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret hänvisar till den pågående dialog som förs 
mellan utveckling- och trafkavdelningen och Jönköpings Länstrafk. 

Vad gäller Granarpsvägens sträckning syftar framtaget planförslag 
till att i huvudsak pröva planläggning för en större sammanhängande 
industrifastighet inom utpekat planområde. Föreslagen detaljplan 
kräver en rad åtgärder varav en är att ersätta Granarpsvägens nuvarande 
sträckning med en ny vägsträckning som leder trafk runtom nytt 
industriområde. En vidare förlängning av Granarpsvägen utanför 
utpekat planområde bedöms därför ej nödvändigt för att uppfylla 
detaljplanens syfte. 

3. 
Vi har på Stålkompaniet skrivit under ett intentionsavtal på att vi ska få 
köpa mark ca:20000 m2 på detta område. Vad jag förstår så ska denna 
marken nu säljas till Nobia. Detta medför att vi inte får någon tomt och 
eventuellt måste söka oss till Vaggeryds kommun efter att vi bedrivit vår 
verksamhet i Jönköping sedan 1992. Vi har anställda som bor i Habo, 
Bankeryd, Kaxholmen mm som inte kan tänka sig att åka varje dag till 
Vaggeryd. Detta medför att vi kan tappa viktiga nyckelpersoner i vår 
verksamhet. 

Kommentar 
En detaljplan reglerar inte vilken aktör som etablerar sig inom ett 
föreslaget planområde utan prövar endast lämpligheten för ändrad 
markanvändning. För frågor som berör avtal och genomförandefrågor 
hänvisas avsändaren istället till det kommunala bolaget Södra Munksjön 
Utvecklings AB som är beställare av detaljplan och markägare till stora 
delar av utpekat planområde. 

4. 
Yttrande gäller trafkplan. 

1. Ser en risk när trafk från Granarp ska ut på Möbelvägen vid skiftbyte. 
<135 bilar + lastbilar ska in och <135 bilar + lastbilar ska ut från området. 
Behov av en cirkulationsplats med extra fl högersväng. Då jag tror att 
många väljer att ta påfart 92 E4. 

2. Ser en risk med vänstersväng ut på påfart 92 E4. Pga ovanstående 
förklaring. 

Kommentar 
I framtagen trafkanalys framgår det att det fnns kapacitet för den 
tillkommande trafken vilket föreslagen exploatering medför. Det bedöms 
ej fnnas någon risk med föreslagna vänstersvängar i nämnd korsning. 
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5. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten vill lämna följande synpunkter. 

Vatten för brandsläckning skall anordnas enligt gällande VAV-norm. 
Avståndet mellan brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 
meter. Det medför att det även ska anordnas brandposter inom fastigheten 
p.g.a. dess storlek, på båda sidor av byggnaden. 

Insatstiden till området överstiger 10 minuter. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kommer inför granskning att kompletteras med 
information om brandsläckning samt ange korrekt insatstid till 
planområdet. 

6. Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Jönköping vill framföra följande synpunkter: 

Jönköpings kommun berömmer sig av att kunna erbjuda mark för industri 
och verksamheter med järnvägsanslutning på Torsvik. Det är därför en 
sorglig utveckling när tilltänkt etablering i detta fall avser en verksamhet 
som inte alls tänker nyttja möjligheten till järnvägstransporter. Av 
trafkanalysen framgår att såväl inkommande material som utgående 
leveranser kommer att ske med lastbil! Härtill kommer förväntad 
pendling från Tidaholm för anställd personal. 

Det verkar inte heller som om planerad verksamhet får plats inom 
de nyexploateringsområden som utpekas i översiktsplanen. Av 
karta 14 som är ett utsnitt av översiktsplanen syns tydligt att de 
biotopskyddade områdena med de skyddsvärda träden och kullen 
inte markerats som nyexploateringsområde. Nu är avsikten att helt 
smula ner terrängen och meja ner 21 av 25 skyddsvärda träd, varav 
fertalet i naturvärdesinventeringen bedömts viktiga för den biologiska 
mångfalden. 

Naturvärdesklass 2 i naturvärdesbedömningen förutsätter att 
kompensationsåtgärder vidtas, enligt kommunens egna mål. En yta 
har avsatts för att fytta växter av högt biologiskt värde. Eventuellt 
kommer även något stenröse att nyanläggas, och nedhuggna träd avses 
bli placerade som faunadepåer inom kompensationsytan. Åtgärderna 
kommer inte att kompensera de oåterkalleliga konsekvenserna av 
att omvandla landskapsbilden från kulturlandskap till storskaligt 
industriområde. 

Naturskyddsföreningen kräver att det föreslagna grönstråket breddas så 
att delar av det öppna kulturlandskapet med kullen och merparten av de 
skyddsvärda träden kan bestå. 
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Kommentar 
Framtagen trafkanalys syftar till att utreda vilka konsekvenser föreslagen 
exploatering medför på vägnätet när nytillkommen godstrafk beblandas 
med allmän körtrafk. En trafkanalys som undersöker trafkkapaciteten 
på järnvägsnätet har bedömts som överfödig då järnvägsnätet inte brukas 
av allmänheten likt vägnätet. Av detta skäl framgår inga trafksiffror för 
godstransport via järnväg till och från planområdet. 

Planbeskrivningen kommer inför granskning att förtydliga att utpekat 
planområde delvis omfattas av tidigare nämnda nyexploateringsområden 
V:306  och V:323 men att resterande delar av planområdet omfattas av 
ytskiktet ”Tätort” i gällande översiktsplan. Ytskiktet anger att planering 
bör eftersträva en varierad bebyggelse och balans mellan bostäder, 
arbetsplatser och service inom tätorten. 

Plankartan kommer inför granskning att begränsa industrimarkens 
tidigare föreslagna utbredning inom planområdet till förmån för 
mer naturmark. Till granskning kommer det föreslagna grönstråket 
att utökas genom att en större grönyta planläggs som natur väster 
om järnvägsspåret. På den östra sidan om järnvägsspåret begränsas 
industrimarken inom föreslaget dagvattenområde i norr i syfte för att 
kunna skapa ett mer sammanhängande dagvatten- och våtmarksområde. 
Den västra sidan av kullen där Granarps gård låg föreslås delvis bevaras 
med sin nuvarande topograf och vegetation vilket medför till att fer 
skyddsvärda träd kan bevaras samt att platsen planläggs som naturmark 
för att säkerställa det ytterligare. 

7. 
Enligt er egen utredning så fnns det 25 skyddsvärda stora gamla träd 
varav 19 bedöms vara viktiga för biologisk mångfald. Av dessa tänker 
ni bevara enbart 4 st ekar i ena hörnet. Det är inte acceptabelt att 
behandla så många biologiskt värdefulla ekar på detta sätt. Träden står 
på en vacker gammal, väl använd betesmark med många fna arter av 
blomväxter med en fn biologisk mångfald. Denna ekkulle är den enda 
platsen i hela området inberäknat markerna runt Granarpssjön som 
har just sådana naturvärden. Områdena närmast runt Granarpssjön 
består mest av kalhyggen, tall och granplanteringar och biologiskt fattig 
produktionsskog. En bit utanför fnns höga naturvärden men det är 
våtmarker, mossar och gölar, så det är det ingen brist på. Blommande 
ekkullar med betesmarker är dock en bristvara i området och därför 
anser vi att ekkullen ska bevaras. 

Att påstå som ni gör, att ni ska lämna frön från de gamla träden på nytt 
område, för att bevara genbanken känns som ett billigt sätt att komma 
undan riktiga kompensationsåtgärder. Här handlar det om 100 åriga 
ekar som nu kommit upp en stor biologisk mångfaldsålder. 

Att lämna nedtagna träd i fauna depåer är ju dock ett bra sätt att 
skapa nya naturvärden och välkomnas, men det kommer att fnnas nog 
med andra träd till det utan att ta ekarna i anspråk. Att använda och 
anlägga nya dammar till våtmarks växter och fauna är också bra, samt 
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anläggande av grön spridningskorridor. 

Att låta ekkullen vara kvar för naturvärden och rekreation och låta 
den ingå i den gröna korridoren vore ännu bättre, och passar bra in på 
miljömålet: Ett rikt växt och djurliv. 

Enligt översiktsplanen karta 14 i planbeskrivningen är inte ens ekkullen 
med i området för nyexploatering. Däremot område V:306 som sträcker 
sig ännu mera österut, där fnns plats, använd större del av det området 
och fytta, vrid på byggnationen så ekkullen kan bevaras. Har detta 
utretts? Vi anser att detta ska utredas och att svaren på den utredningen 
redovisas offentligt innan planerad schaktning görs. Gör man så, blir 
det både köksfabrik, levande ekar, biologisk mångfald och ett trevligt 
rekreationsområde i Torsvik. 

Granarpsvägen används dagligen av anställda i området för 
lunchpromenader. Nu har ni chansen att göra en gångväg från Möbelvägen 
in till ekkullen där det förhoppningsvis kommer att fnnas fnns bord 
och bänkar för rekreation fka och promenader för de anställda inom 
Torsviksområdet. Företaget skulle kunna vara ansvarigt för detta samt 
att marken betas med jämna mellanrum. 

Att ni ämnar bygga på jordbruksmark är ju ett annat problem som 
Jönköpings kommun syndat med i många år. Nu är ju visserligen ett 
beslut taget, att så skall inte ske längre med undantag för de projekt som 
redan är påbörjade. Men det fnns ju inget som uttryckligen förbjuder 
att man börjar redan nu! 

För närvarande fnns det en enda tillfartsväg för allmän trafk in 
till fritidsområdet vid Granarpssjön, nämligen Granarpsvägen. I 
området fnns ett 25 tal fastboende och sommartid ytterligare ett 50 
tal fritidsboende. Totalt drygt 70 fastigheter. Det vore önskvärt med en 
ytterligare infart till området runt Granarpssjön, med tanke på eventuella 
olyckor och brand i industrier utmed blivande Pallvägen, med avspärrad 
väg som följd. De skogsvägar som fnns för närvarande är privata och 
bommade och därmed ej användbara. 

Kommentar 
För kommentarer gällande synpunkter som berör planförslagets påverkan 
på de skyddsvärda träden, översiktsplanens intentioner samt området 
med höga naturvärden hänvisas yttrandet till Stadsbyggnadskontoret 
kommentar till Naturskyddsföreningen. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2020-09-03 punkt 10.5 fattades beslut 
om att exploatering av jordbruksmark inte ska ske i fortsatt planering 
men då heller ej omfatta redan pågående planarbete. Utpekat planområde 
har haft ett pågående planarbete sedan år 2014. 

Granarpsvägen är som beskrivet i yttrandet den enda anslutningsvägen 
till bostäderna vid Granarpssjön. Stadsbyggnadskontoret kan informera 
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att det för närvarande pågår planarbete på en översiktlig nivå dels genom 
ett pågående planprogram nordväst om utpekat detaljplaneområde 
samt arbete med den första etappen av Utbyggnadsstrategi 200.000 
invånare. I bägge planarbeten utreds möjligheter att på sikt förbättra 
vägförbindelsen inom området och på så sätt även möjliggöra för nya 
anslutningsvägar till bostäderna vid Granarpssjön. 

Efter genomfört samråd och med bakgrund av detta yttrande har 
en utredning genomförts för att se över tänkbara rekreationsstråk 
inom planområdet. Planbeskrivningen kommer inför granskning att 
kompletteras med att redovisa hur dagvattenområdet i norr kommer 
tillgängliggöras för gående och cyklister med en ny gc-väg som leds in 
igenom dagvattenområdet från den nya Granarpsvägen. På sikt kan det 
eventuellt även vara möjligt att anlägga olika former av uppehållsplatser 
med ex. bord och bänkar. 

Plankartan kommer inför granskning att redovisa en utökning av 
naturmarken inom planområdet där den västra delen av ekkullen 
kring Granarps gård bevaras. Tidigare föreslagna in- och utfart inom 
dagvattenområdet i norr har tagits bort och anslutningsmöjligheter till 
industrifastigheten kommer istället ske från Granarpsvägen i väst. 

8. 
Jag anser att förslaget kraftigt avviker från gällande översiktsplan. 
I detaljplanen för Flahult 19:12 tas all jordbruksmark i anspråk för 
industriändamål c:a 14 hektar. I ÖP 2016 utpekas endast c:a 2 hektar 
av jordbruksmarken som nyexploateringsområde ( V:306 och V:323 ) 
vilket inte kan ses som en liten avvikelse. På denna fastighet har fram till 
och med 2019 bedrivets ekologisk livsmedelsproduktion. Jag anser att 
med ovanstående synpunkter och de i bilagan redovisade faktastyckena 
så bedöms genomförandet av planen kunna antas medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
skall upprättas enligt miljöbalken. 

Konsekvenser av detaljplan för Flahult 19:12 
Betesmarkens medverkan till biologisk mångfald försvinner på 
fastigheten Flahult 19:12 som en följd av att marken inte längre 
används som jordbruksmark för betande djur. Jordbruksmarken på 
Flahult 19:12 bidrar idag med ett relativt stort värde för det närliggande 
fritidshusområdet i form av möjlighet till rekreation och värdet av att 
bo nära ett vackert jordbrukslandskap. Detta går också förlorat som en 
konsekvens av att jordbruksmarken tas i anspråk för industriverksamhet. 
Den övergripande bedömningen är att fastigheten skulle kunna ha använts 
för jordbruksproduktion under en lång tid framöver om kommunen inte 
hade köpt marken för exploateringsändamål. 

Landskapsbild 
Med föreslagen grovterrassering innebär konsekvenserna att både 
jordbruks- och skogsmark inom merparten av planområdet behöver 
ianspråktas i syfte för att få en större sammanhängande industrifastighet. 
Förändringarna innebär en väsentlig ändring av områdets nuvarande 
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landskapsbild vilket idag utgörs av ett öppet kulturlandskap med 
mindre isolerade skogspartier i kuperad terräng, med oåterkalleliga 
konsekvenser. 

Biotopsskydd 
Inom planområdet fnns följande naturmiljöer som omfattas av 
biotopskydd: odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, 
åkerholme samt våtmark och småvatten i jordbruksmark. Samtliga 
objekt är knutna till jordbruksmark, som enligt planförslaget omvandlas 
till i huvudsak mark för industriändamål. Därmed innebär planförslaget 
att en stor del av livsmiljöerna som de biotopskyddade objekten utgör 
kommer att försvinna från de nuvarande platserna. 

Odlingsrösen 
Inom planområdet fnns det 16 stenrösen varav 12 stenrösen behöver tas 
bort till följd av exploateringen. 

Stenmur i odlingslandskap 
Inom planområdet har det påträffats 7 stenmurar med en sammanlagd 
längd av 933 meter. Av dessa tas 6 stycken bort vid exploateringen med 
en sammanlagd längd av 909 meter. 

Åkerholme 
Inom området har det påträffats fyra åkerholmar, totalt 0,17 hektar. Tre 
av dessa tas bor helt vid exploateringen, totalt 0,16 hektar. 

Våtmark och småvatten i jordbruksmark 
I planområdet fnns 9 diken och en öppen våtmark. Den sammanlagda 
längden av dikena är 1486 meter och våtmarken yta är 0,31 hektar. Av 
dikena tas fem stycken bort hel och två delvis. 

Skyddsvärda träd 
Det fnns totalt 25 skyddsvärda träd inom området varav 19 bedöms 
som viktiga för biologisk mångfald. Av dessa bevaras endast fyra 
skyddsvärda ekar. 

Levande skogar 
Befntig skog i sydöstra delen av planområdet avverkas helt och klassas 
delvis som påtagligt naturvärde (klass 3). 

Kommentar 
Avsändaren hänvisas till Stadsbyggnadskontorets kommentar till 
Naturskyddsföreningen angående detaljplanens relation till gällande 
översiktsplan. 

9. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten ser svårigheter med genomförande av 
detaljplanen för den del som är planlagd som natur nordväst om 
järnvägen. Denna mark har kommunen både rätt och skyldighet att lösa. 
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Vid ett genomförande av detta, d.v.s. att detta naturområde antingen 
bildar en egen fastighet eller överförs till fastighet med sådant ändamål, 
uppstår fråga om hur rättslig åtkomst till detta område ska ske. Om 
detta område ska planläggas så som föreslagits behöver åtkomst till 
området förtydligas. 

Ledningsrätt 0680K-3559.1 saknas på plankartan och behöver 
uppdateras med denna information. 

I den plankarta som lantmäterimyndigheten fått översänd är de gränser 
som bör vara användningsgränser redovisade som illustrationslinjer. 
Detta behöver ses över. 

Kommentar 
Plankartan kommer inför granskning att kompletteras med att planlägga 
en del av befntligt spårområde med tillhörande traktorväg som idag 
sammanlänkar de östra och västra delarna kring järnvägsspåren. 
Plankartan kommer även att redovisa ledningsrätt 0680K-3559.1 

10. Länsstyrelsen 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning enligt 11 
kap. 10 § PBL. 

Enligt planbeskrivningen så har det funnits en gasdepå samt en gård 
inom aktuellt planområde. På en gård är det sannolikt att exempelvis 
bekämpningsmedel och petroleumbaserade ämnen såsom oljor och 
diesel har hanterats. Planbeskrivningen behöver kompletteras med 
en beskrivning av vilken typ av verksamhet som bedrivits inom både 
gasdepån och gården och kommunen behöver göra en bedömning av 
markens lämplighet utifrån den påverkan dessa verksamheter kan ha 
haft. 

Då Länsstyrelsen hanterar prövningsskedet av den verksamhet som 
eventuellt kommer att etablera sig inom planområdet så fnns kännedom 
om att det gjorts miljötekniska markundersökningar i området. Då dessa 
undersökningar är gjorda vore det lämpligt att redovisa resultaten av dessa 
även i planhandlingarna. Skulle resultatet från markundersökningarna 
visa att det fnns föroreningar inom planområdet behöver detta beaktas 
i det fortsatta planarbetet. 

Planbeskrivningen anger att den övergripande dagvattenutredningen ska 
kompletteras med en detaljerad dagvattenutredning inför granskningen 
vilket Länsstyrelsen är positiv till. Den detaljerade utredningen bör även 
kompletteras med; 

- en mer detaljerad bedömning av dagvattnets påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten och hur dagvattnet ska hanteras för 
att minska denna påverkan. 

- en mer omfattande beskrivning av hanteringen av dagvatten baserat 
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på att Tabergsån: Lillån vid Råslätt-Vederydssjön har sämre än god 
status för PFOS och Benso(a)pyrene och Lillån vid Råslätt har sämre än 
god status för näringsämnen. Dessa kvalitetsfaktorer kan påverkas av 
dagvatten-utsläpp och kräver extra hänsyn vid val av reningsmetoder. 
Utredningens slutsats att det krävs omfattande rening av dagvatten 
innan utsläpp till recipient delas av Länsstyrelsen. 

- en beskrivning av statusen för Benso(a)pyrene i Tabergsån: Lillån vid 
Råslätt-Vederydssjön samt att uppgiften att bedömningen av status för 
PFOS beror på en extrapolering bör korrigeras till att bedömningen 
bygger på mätdata i vattenförekomsten. 

- fer lodningar för att avgöra grundvattennivåerna då infltrering i 
marken föreslås som reningsmetod för dagvatten och grundvattennivån 
avgör vilka förutsättningar som fnns för dagvattenlösningarna. Delar av 
detaljplaneområden ligger dessutom på en utpekad grundvattenförekomst 
(Norrahammar – Taberg). Risk för påverkan på denna förekomst ska 
bedömas och hantering för att undvika påverkan beskrivas. 

Råd enligt 2 kap. PBL 
Planbeskrivningen anger att planområdet är utpekat som 
nyexploateringsområde i gällande översiktsplan. Enligt den karta som 
redovisar översiktsplanens föreslagna verksamhetsområden verkar dessa 
dock bara omfatta delar av aktuellt planområde. Förhållandet mellan 
föreslagen plan och översiktsplanens utpekade områden kan med fördel 
beskrivas tydligare. 

Länsstyrelsen har i nuläget fridlysningsdispens, biotopskyddsdispens 
och samråd om skyddsvärda träd inom området inne för prövning. Då 
ärendena är under handläggning är utfallet än så länge oklart kopplat 
till dessa värden varför det är svårt att ge några synpunkter inom dessa 
områden. Föreslagen detaljplan innebär att en del naturvärden i övrigt 
kommer att försvinna men kommunens ambition att kompensera för detta 
är positivt under förutsättning att föreslagna åtgärder också genomförs. 
Planbeskrivningen anger att planen innebär att fyra skyddsvärda ekar 
inom kvartersmarken bevaras genom särskilda planbestämmelser i form 
av att marklov krävs för trädfällning. Planbestämmelser om utökad 
lovplikt innebär inte ett förbud mot att fälla träd, om avsikten är att 
träden ska vara kvar och inte får fällas bör planbestämmelserna ändras 
och istället exempelvis ange att träden ska bevaras. I de fall kommunen vill 
säkerställa att träd bevaras är Länsstyrelsens generella rekommendation 
att förlägga dessa träd inom allmän platsmark där kommunen har större 
rådighet över marken. 

De preliminära resultaten av den arkeologiska utredningen steg 1 som 
utförts hösten 2020, visar att ett antal tidigare okända fornlämningar 
och lägen för möjlig förhistorisk boplats förekommer. För att klarlägga 
fornlämningsbilden krävs inledningsvis arkeologisk utredning steg 2 på 
delar av planområdet. 

Kommunen har motiverat ianspråktagandet av jordbruksmark med 
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att byggnationen utgör ett väsentligt samhällsintresse och angett att 
”alternativa platser analyserats i översiktsplanen med slutsats att det 
saknas andra lämpliga markområden som medger uppdagat behov av en 
större sammanhängande industrifastighet med anslutningsmöjligheter 
till järnväg”. Länsstyrelsen har inte anledning att ifrågasätta kommunens 
bedömning kring huruvida den aktuella planen utgör ett väsentligt 
samhällsintresse eller slutsatsen att det saknas alternativa lämpliga 
markområden. Dock önskar Länsstyrelsen att det i planhandlingarna 
förtydligas på vilket sätt tillgång till järnvägsanslutning möjliggörs för 
aktuellt planområde då kvartersmarken inom planområdet inte ligger i 
anslutning till järnvägsspåren. 

Länsstyrelsen vill upplysa om att den detaljerade dagvattenutredningen 
som ska göras inför granskningen bör göras med beräkningar med 
klimatfaktor 1,4 för att på ett bra sätt ta hänsyn till förändringar i 
framtida klimat. För mer information se; https://www.lansstyrelsen.se/do 
wnload/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%20 
2018-5%20Rekommendationer%20för%20hantering%20av%20 
översvämning%20till%20följd%20av%20skyfall.pdf. 

Planbeskrivningen nämner de markavvattningsföretag som fnns inom 
planområdet och det är angeläget att markavvattningsföretag som 
påverkas av planens genomförande verkligen avvecklas juridiskt. 

Planbeskrivningen anger att ett nytt dike föreslås parallellt med 
Granarpsvägen för att inte överbelasta föreslaget dagvattensystem med 
inkommande dagvatten från området utanför planområdet. Det bör 
förtydligas hur detta vatten har födat tidigare då det inte är önskvärt att 
vatten som tidigare har infltrerat i detaljplaneområdet nu födar vidare 
utan den fördröjningsfunktionen. Om fördröjningsfunktionen inte 
kommer att fnnas kvar borde det anläggas fördröjningsmagasin som 
kompenserar för detta. 

Avskärande diken kräver eventuellt anmälan om vattenverksamhet. 
Det är dessutom angeläget att dessa dimensioneras (med djup och 
bredd) så att de verkligen bara är avskärande diken för att ta om hand 
ytvattenavrinning. Görs de för djupa fnns det risk för att de även medför 
avledning/avsänkning av grundvatten och då ökar ju födena onödigtvis 
och kan medföra avvattnande effekt på omgivande mark. 

Det är positivt att det gjorts trafkutredningar och analyser då det är 
en till ytan stor detaljplan som möjliggör en omfattande byggnation 
och därmed tillkomst av trafk. Planbeskrivningen kan dock med 
fördel kompletteras med information om vilket underlag som använts 
för att uppskatta tillkommande mängd fordonstrafk och andel tung 
trafk. Vilken trafkmängd planen genererar beror till stor del på 
vilka/vilket företag som etableras inom området och det är viktigt att 
trafkutredningen och kommunens bedömning av trafksituationen tar 
höjd för en maximal påverkan vid fullt utbyggt planområde oavsett vilken 
verksamhet som etableras inom området. Planbeskrivningen nämner att 
ett av områdets fördelar är att kunna nyttja närheten till befntlig järnväg 
och E4 för godstransport och att aktuellt planområde utgör möjlighet 
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till sammanhängande industrifastighet med anslutningsmöjlighet till 
järnväg. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur verksamheter 
inom planområdet kommer att kunna nyttja järnvägen för framtida 
transporter. 

Som kommunen själv beskriver på sin hemsida under hållbar utveckling, 
så ”påverkar en kommun utvecklingen i nästan allt som görs – varför 
det är viktigt att arbeta medvetet med hållbarhet”. Aktuell detaljplan 
omfattar ett stort område i ett befntligt arbetsplatsområde och 
förutsättningarna för att tillkommande verksamheter kan försörjas med 
arbetskraft som tar sig till och från arbetet med hållbara transportsätt 
bör beskrivas tydligare. Planområdet ligger på ett avstånd om 1 
kilometer från befntlig busshållplats och anger visserligen att det 
fnns utrymme för en hållplats inom området men det bör framgå 
om länstrafken delar kommunens syn på om det är sannolikt med en 
hållplats inom området. Planbeskrivningen anger under motiveringen 
till att ianspråkta jordbruksmark utifrån väsentligt samhällsintresse att 
”närheten till planområdet och övriga stadsdelar med bostadsbebyggelse 
är god och att området är beläget på ett bra arbetspendlingsavstånd 
från den centrala tätortens olika delar”. Under rubrik restids- och 
genhetskvot är det dock tydligt att förutsättningarna för att cykla till 
och från området från bostadsområden inom cykelavstånd inte är 
särskilt goda då de beskrivs som ”godkänd/bristfällig samt bristfällig 
och ej acceptabel” enligt kommunens egna cykelprogram. Att fullt ut 
lösa dessa övergripande utmaningar med att få människor att välja 
hållbara transportsätt är visserligen inte möjligt eller rimligt i en enskild 
detaljplan – men att inte beakta problematiken mer vid utbyggnationen 
av ett stort arbetsplatsområde, som redan har bristfälliga förutsättningar, 
är problematiskt. Det bör framgå på ett tydligare sätt hur kommunen 
avser att förbättra och stärka förutsättningarna för att resa hållbart 
till och från planområdet än att bara hänvisa till att ”I den fortsatta 
utbyggnaden av området så fnns det förutsättningar att väsentligt 
förbättra cykelvägnätet”. 

Det fnns två bergtäkter (båda heter Källarp) som gränsar till varandra 
ca 240 meter sydost om detaljplanen. Det infuensområde som beräknats 
vad gäller vattenverksamheten för den norra täkten tangerar gränsen för 
detaljplanen. Den eventuella påverkan som dessa täktverksamheter kan 
ha på aktuellt planområde, exempelvis vad gäller buller, vibrationer och 
sänkt grundvattennivå, skulle med fördel kunna beskrivas. 

Med anledning av områdets storlek kan planen med fördel kompletteras 
med information om att det är säkerställt att det fnns tillräcklig 
försörjning av brandvatten, liksom hur släckvattnet kommer att hanteras 
och i vilken mån förorenat vatten kan påverka omgivande natur. 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Undersökningen anger 
att växt- och djurliv, rödlistade arter och skyddsvärda träd berörs både 
positivt och negativt vilket med fördel kan kommenteras/beskrivas. 
Information kring biotopskyddsområden bör revideras då planområdet 
innehåller ett fertal naturmiljöer som omfattas av biotopskydd. 
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en möjlig anslutning 
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Rödstreckade linjer 
redovisar en möjlig 

anslutning. 

Kommentar 
Framtaget planförslag har utformats på ett sådant sätt som ej omöjliggör 
en framtida järnvägsutbyggnad vidare söderut och då även en anslutning 
till planlagd industrifastighet. Inom planområdets östra del planläggs 
ett mindre spårområde med administrativa bestämmelser som tillåter 
tillträde för allmänheten att korsa spårområdet. Industrifastighetens 
utformning och läge har utformats med hänsyn till att möjliggöra en 
framtida järnvägsanslutning. I första läget är det tänkt att utnyttja 
närhet till befntlig kombiterminal på Torsvik. Om det i framtiden fnns 
ett behov av kommande verksamhetsutövare att tillgodose en egen 
järnvägsanslutning in till fastigheten får en sådan prövning ske i en 
separat detaljplan. 

Underlag för uppskattning av tillkommande mängd fordonstrafk och 
andel tung trafk är baserad på övrig verksamhet inom området samt 
den trafkmängd som en detaljplan av denna karaktär uppskattas 
generera. Dessa trafkföden beräknas alltid högt då vi vill ta höjd 
för en hög påverkan. Underlaget har analyserats i kapacitetsanalyser 
för övrigt kommunalt och statligt vägnät i området som inte visar 
några kapacitetsproblem i de vägar som berörs till följd av föreslagen 
exploatering. 

Stadsbyggnadskontoret arbetar aktivt med att verka för att fer - såväl 
som enskilda personer som större företag - ska motiveras till att välja 
hållbara transportalternativ i sina resor till och från olika platser 
inom och igenom kommungränserna. Det är dock viktigt att påpeka 
att de förutsättningar som fnns för att kunna planera för hållbara 
transportalternativ i enskilda detaljplaner är till stora delar begränsade. 
Framtagen detaljplan kan enbart reglera markanvändning inom ett 
geografskt avgränsat område (planområdet). Med planområdets läge 
intill befntlig infrastruktur i form av väg och järnväg är förutsättningarna 
goda att i framtiden utnyttja spårbunden godstrafk. Förutom ovan 
nämnda aspekter kring järnvägen och vidtagna åtgärder i planförslaget 
för att möjliggöra en framtida järnvägsanslutning är all planlagd 
gatumark tillräckligt bred för att möjliggöra fera tänkbara placeringar 
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för anläggande av nya busshållplatser i framtiden. Det är däremot 
svårt att påverka strukturer placerade utanför planområdets gränser 
vilket kräver att frågor som exempelvis berör resultatet av genhets-
och restidskvotsanalysen, behov av nya busshållplatser inom Torsvik 
eller förbättrad vägförbindelse behöver hanteras på en mer översiktlig 
plannivå förslagsvis genom planprogram eller fördjupad översiktsplan. 
Det kan tilläggas att kommunen arbetar med ett planprogram nordväst 
om utpekat detaljplaneområde vilket innehåller nya genare trafkstråk 
där planprogrammet ger förslaag på bättre möjligheter till rundkörning 
för busstrafk. De sydöstra delarna om detaljplaneområdet utreds inom 
ramen för Utbyggnadsstrategi 200.000 invånare. 

Stadsbyggnadskontoret anser i dialog med Tekniska kontoret att 
denna detaljplan inte behöver beräknas om i föde med klimatfaktor 
1,4. Det fnns ingen kritisk punkt nedströms där valet av klimatfaktor 
är betydande. I denna detaljplan har klimatfaktor 1,25 använts. 
Klimatfaktor 1,4 kommer att användas i framtagande av kommande 
detaljplaner i kommunen. 

Planbeskrivningen kommer inför granskning att kompletteras med 
uppgifter från framtagna utredningar; miljöteknisk markundersökning, 
arkeologisk undersökning etapp 1 samt detaljerad dagvattenutredning. 
Bägge utredningar kommer utgöra bilagor till planhandlingarna i 
kommande granskningsskede. Planbeskrivningen kommer även att 
upplysa att anläggande av avskärande diken kan eventuellt kräva 
en anmälan om vattenverksamhet och att dessa diken endast ska 
dimensioneras för att ta hand om ytvattenavrinning. Planbeskrivningen 
kommer att kompletteras med information om brandvatten och specifkt 
information erhållen från Räddningstjänsten. Planbeskrivningen kommer 
även att kompletteras med ny information om biotopsskyddsområden då 
ett fertal naturmiljöer som omfattas av biotopskydd som inte beskrevs 
i samrådshandlingen. 

Plankartan kommer inför granskning att kompletteras med att planlägga 
ett större område runtom de fyra ekarna som naturmark (allmän 
platsmark) i enlighet med råd från Länsstyrelsen. Med ändringen efter 
samråd kommer det medföra att fer skyddsvärda träd inom planområdet 
kan bevaras. 

11. Trafikverket 
Vägar 
Planområdet ligger ca 1200 meter väster om Europaväg 4. Planområdet 
berör således inte direkt statlig infrastruktur. Detaljplanen medför dock 
ett betydande tillskott av trafk i området och i förlängningen ett tillskott 
till anslutningarna till Europaväg 4. Enligt bifogad trafkutredning 
bedöms planen generera 1054 nya fordonsrörelser varav 320 är tunga 
fordon. Det konstateras en risk för hastighetsnedsättning vid trafkplats 
Torsvik vilket på sikt kan påverka framkomligheten negativ. Trafkverket 
bedömer att nuvarande utformning har kapacitet för att hantera en viss 
trafkökning men på sikt kan det med fortsatt exploatering och ökning 
av trafken i området bli aktuellt med ytterligare åtgärder för att öka 
kapaciteten och framkomligheten i trafkplatsen. För att förhindra behov 
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av utbyggnad av infrastrukturen och möjliggöra framtida exploateringar 
behöver kommunen aktivt arbeta med hållbara resor, både avseende 
personresor, i form av kollektivtrafk och cykel, och för godstransporter 
där närheten till järnvägen bör nyttjas. 

Järnväg 
Enligt planbeskrivningen är en viktig del vid lokaliseringen av 
planområdet närheten till befntlig järnväg. Trafkverket är positiva till 
inriktningen att skapa möjligheter för godstransporter på järnväg men 
saknar beskrivning av hur detta ska genomföras i planen. Det fnns ingen 
anslutning beskriven i planen eller resonemang hur lokaliseringen nära 
järnväg ska nyttjas. Inte heller i trafkutredningen fnns något resonemang 
om vilka möjligheter det fnna att fytta över godstransporter från väg 
till järnväg för att minska belastningen på trafksystemet. Trafkverket 
anser att kommunen bör komplettera detaljplanen med ett resonemang 
kring detta. 

Kollektivtrafik 
Planen möjliggör nya busshållplatslägen utmed Granarpsvägen vilket är 
positivt, men det förs inget resonemang om hur sådana ska trafkeras 
eller den dialog som behöver föras med Jönköpings länstrafk kopplat 
till tillskapandet av nya hållplatslägen. Trafkverket anser även här att 
planen bör kompletteras med ett resonemang om hur planområdet ska 
försörjas med attraktiv kollektivtrafk. 

Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen 
ligger inom den MSA- påverkande zonen för Jönköpings fygplats. 
Flygplatsen är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra 
sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att 
yttra sig över detaljplanen. LFV:s CNS-utrustning (Communication, 
Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på 
utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs genom 
tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida: http://www.lfv.se/tjanster/ 
luftrumstjanster/cns-analys. 

Då detaljplanen även medger byggnation överstigande 20 meter utanför 
tätbebyggt område kan byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen 
gällande militär luftfart. Remisser skickas till exphkv@mil.se. 

Trafkverket förutsätter att kommunen hör berörda fygplatser samt LFV 
och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av fyghinderanalys 
ska en sådan genomföras och skickas till berörda fygplatser. 

Kommentar 
Stadsbyggnadskontoret hänvisar avsändaren till Stadsbyggnadskontorets 
kommentar till Länsstyrelsen kring frågor som berör järnvägsanslutning 
och arbetet med hållbara transportalternativ. 

Till granskning kommer Luftfartsverket samt Jönköpings fygplats att 
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ingå i remisslistan vid utskick av planhandlingarna. Försvarsmakten har 
redan under samrådet lämnat ett yttrande och har inga synpunkter att 
lämna i rubricerat ärende. 

Sammanfattning 
Planbeskrivningen har till granskning kompletterats med att upplysa 
om platsbehov och utformningskrav för att tillgodose en god 
avfallshantering, information om brandsläckning samt ange korrekt 
insatstid till planområdet. Planbeskrivningen har även kompletteras så 
att det framgår att planområdet är inom kommunens centrala tätort samt 
redovisa hur ny gång- och cykelväg är tänkt att ledas in igenom föreslaget 
dagvattenområde i norr. Efter samråd har nya utredningar framställts; 
miljöteknisk markundersökning, detaljerad dagvattenutredning samt 
arkeologisk undersökning etapp 1. Resultatet av dessa utredningar har 
redovisats i planbeskrivningen följt av förslag eller krav på åtgärder i 
planförslaget eller inför eventuellt kommande bygglovsskede. 

Plankartan har till granskning förändrats så att mer naturmark bevaras 
inom planområdet. Tidigare föreslagna in- och utfart i dagvattenområdet 
har fått en ny möjlig placering i fastighetens västra del som angränsar till 
den nya Granarpsvägen. Denna ändring har medfört till en ny placering 
av föreslagen transformatorstation. Området kring de fyra ekarna som 
tidigare planlades som industrimark har i granskningsförslaget planlagts 
som naturmark vilket innebär att området blir allmänt tillgänglig 
och totalt 9 skyddsvärda träd bevaras. Väster om järnvägen utökas 
planområdet och mark planläggs som naturmark för att bland annat 
utgöra plats för kompensationsåtgärder. Med genomförda förändringar 
innebär det att fer skyddsvärda träd inom planområdet kan bevaras och 
att grönstråket breddas. Plankartan har till granskning även preciserat 
slänternas utformning mot dagvattenområdet i norr. En högsta 
släntlutning på 1:3 säkerställer att markytan mellan industrifastigheten 
och det nya dagvattenområdet får en jämn övergång. 

Till granskning kommer Luftfartsverket samt Jönköpings fygplats att 
läggas till i remisslistan för utskick av planhandlingar. 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Jenny Larsson Mattias Bustos 

Bitr. planchef Planarkitekt 
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