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Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller markoch miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

Bakgrund, syfte och
huvuddrag
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för industriverksamhet, främst lager
och logistik, i ett läge nära E4:an. Det aktuella detaljplaneområdet gränsar direkt
till E4:an och har i Översiktsplan 2016 identifierats som nyexploateringsområde
för industri. Planområdet är cirka 30,3 ha stort.
Översikt
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Planförslag
Plandata
Läge, areal och avgränsning
Detaljplaneområdet omfattar del av fastighet Hyltena 1:98, Hyltena 1:21, del
av Källarp 1:3 samt del av samfällighet Hyltena S:1. Planområdet är cirka 30,3
ha stort.

Moliden

E4:an

Elgiganten

Förvaringsanläggning

Hyltena rastplats + Bensinstation
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Bebyggelse
Bebyggelse
Planområdet tillåter bebyggelse av industri. Bebyggelsen förväntas bli
storskalig.

Trafik
Gång & cykel
Detaljplanen möjliggör för breddning av Lovsjövägens vägområde till 24
meter med liknande standard som befintliga Möbelvägen i väster. En gångoch cykelbana anläggs inom detta utökade vägområde. Gång- och cykelvägen
förläggs utmed vägens södra sida och sträcker sig från Hyltena rastplats i söder in
till det nya industriområdet för en säker färdväg till det nya verksamhetsområdet
för bussresenärer.
Ny gång- och cykelväg mellan
Rastplats Hyltena och nytt
verksamhetsområde i norr.

Kollektivtrafik
Det finns idag inga planer på att anlägga en busshållplats inne i det nya
verksamhetsområdet. Med den vägbredd som är föreslagen i detaljplanen är det
däremot möjligt att anordna busshållplats om det i framtiden skulle behövas.

Motortrafik
Från Lovsjövägen ansluts en ny väg in till detaljplaneområdet. Denna väg
sträcker sig norrut och slutar i en vändplan mot ravinen i norr. Vägens höjd är
cirka +215 i planområdets norra del. Den eventuella brons förankringspunkt på
andra sidan ravinen planeras ligga på cirka +215/+216. Lovsjövägens södra del
breddas för att anta liknande sektion som Möbelvägen. En ny korsningspunkt
anläggs utmed Lovsjövägen från vilken det nya verksamhetsområdet nås. Denna
korsning är utformad på ett sätt som ska minska intresset för tyngre fordon att
köra vidare norrut utmed Lovsjövägen.

Gatusektion (m)

Ny korsning. Lovsjövägens
fortsättning norrut mot Molidens
samhälle underordnas för att göra
den mindre attraktiv för tyngre
fordon.
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Parkering
Parkeringar ska lösas inom de egna fastigheterna. Vid etablering av industrier
görs en bedömning/utredning i varje enskilt fall. Cykelplatser ska alltid anläggas.

Tillgänglighet
Vägen och fastigheterna ska utformas med lämplig lutning så att tillgängligheten
inom området blir god.
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Teknisk försörjning
VA
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp västerifrån
genom anslutning till befintliga VA-ledningar, som finns i direkt anslutning till
planområdet. VA-ledningar går genom planområdets södra del, dessa planeras
flyttas längre väster ut för att frigöra mer byggbar mark.
Bef. VA-ledning i orange.
Framtida sträckning i
sträckat rött.

+211

+214 +217

+211

Planområdet ingår i Tabergsåns avrinningsområde via Lillån i nordost och
ligger inom område med grundvattenintresse. Detta innebär att dagvatten från
hårdgjorda ytor inom kvartersmark inte bör infiltreras lokalt innan det passerar
någon form av anläggning där eventuella föroreningar kan omhändertas.

+213

+212

Framtida
markmedelhöjd i olika
områden av planen.
ebo

ån

stänga flödet norrut.

Kråk

Damm med möjlighet att

Dagvatten

Dagvattnets väg genom
planområdet. Renat
dagvatten rinner vidare
norrut mot Kråkeboån.

Förändrad markanvändning enligt planförslaget leder till ökade mängder
dagvatten, som måste tas om hand. Planområdet höjdsätts så att merparten av
marken lutar åt nordväst, där dagvattnet tillåts rinna till befintlig ravin vidare
mot Kråkeboån. Undantaget är Lovsjövägen, mellan befintlig korsning vid
rastplats Hyltena och blivande infart till verksamhetsområdet, vars vatten leds
via dike till befintlig sänka öster om Lovsjövägen där det sedan infiltreras.
Dagvatten från kvartersmark ska renas och fördröjas inom fastigheten, för regn
med upp till 20 års återkomsttid. Enligt beräkningar (se bilaga ’kompletterande
dagvattenutredning’) krävs en total fördröjningsvolym på cirka 8 400 m3 för att
fördröja 20-årsregn på kvartersmark. Dagvattenanläggningar på kvartersmark
ansluts till diken på allmän mark.
Dagvatten från allmänna ytor leds i diken längs gator och i grönområden.
I planområdets västra del anläggs fördröjnings- och reningsdammar för
dagvatten från allmänna ytor. Dessa dammar ska också bidra med extra
fördröjning upp till vattenmängder motsvarande regn med 100 års återkomsttid
för dagvatten från både allmän mark och kvartersmark. Enligt beräkningar
(se bilaga ’kompletterande dagvattenutredning’) krävs en fördröjningsvolym
i dessa anläggningar om cirka 4 000 m3. Föreslagna anläggningar består
av ett fördröjningsdike och en dagvattendamm med permanent vattenyta.
Fördröjningen sker till största del i fördröjningsdiket, genom ett begränsat
utflöde. Åtkomst till allmänna dagvattenanläggningar säkerställs genom
att allmänna ytor är sammanhängande samt genom servitut bildas på
kvartersmark vid behov. För varje anläggning ska en underhållsplan upprättas
av fastighetsägaren.
Anläggande av gröna tak på de planerade nya byggnaderna kan övervägas som
ett komplement, vilket skulle fördröja dagvattenavrinningen och minska halten
föroreningar. I anslutning till planområdet mynnar en dagvattenledning från
E4:ans vägområde.
Ritning över
dagvattendamm i
planområdets nordvästra
del.
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Uppvärmning
Fjärrvärmeledningar finns nära planområdet. Därmed finns goda förutsättningar
för fjärrvärmeinfrastruktur inom planområdet.

El
Planområdet kan anslutas till elnätet både norrifrån och västerifrån. Nya
transformatorstationer behöver tillkomma inom kvartersmarken. I första hand
bör befintlig luftledning (svartstreckad linje) kvarstå och justeras i höjd- eller
sidleds för att anpassas till tillkommande slänter inom NATUR-området. Ett
alternativ kan vara att riva befintlig luftledning och markförlägga elledningen
norr om ravinen. För att eventuellt minska påverkan på naturvärdena i området
skulle denna kunna placeras i befintlig grusväg. En markförläggning enligt detta
alternativ behöver dock konsekvensutredas i planeringsskedet av ledningsbygget.
Aspekter som bör belysas är erosionsrisk och påverkan på naturvärden.
Nätstationer kan placeras på lämpliga ytor inom kvartersmarken.
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Nätkabel
Genom planområdets södra del går idag en elkopparkabel tillhörande Skanova.
Denna kabel skulle kunna förläggas längs med Lovsjövägens i planområdets
södra del. Exakt placering bestäms genom samråd mellan exploatör och
ledningsägare. Åtgärder för förläggning av ny ledning till följd av planerad
exploatering bekostas av exploatören.

Avfall
Avfall hanteras inom respektive fastighet. Vändplats för sopbil finns i slutet av
den öst-väst-gående lokalgatan. En vändplats finns även i områdets nord-sydgående lokalgata.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd
Transporter med farligt gods
Eventuell farlig värska som kan uppkomma från trafikolyckor på E4:an
förhindras att spridas in mot området då detta i så fall samlas upp av
anläggningen för dagvattenhantering som kommer finnas utmed planområdets
västra kant. Dagvattendammets utlopp mot Kråkeboån ska kunna stängas för
att hålla kvar föroreningar i dammen.
Om det vid olycka utmed E4:an sprids giftig gas bedöms det att ett
säkerhetsavstånd på cirka 60 meter mellan närmsta byggnad och E4:ans
vägområde vara tillräckligt.
Insatstid
Insatstiden för räddningstjänsten till området är mellan 11-20 minuter.
Tillgänglighet
Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens fordon enligt
BBR 5:72. Ingen byggnad får ha längre avstånd till uppställningsplats för
räddningstjänst än 50 meter.
Brandvatten
Brandvatten ska annordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan
brandpost och angreppsväg får inte överstiga 100 meter. Det förutsätts att varje
dörr i fasad är en angreppsväg. För att förbättra tillgången till vatten i händelse
av brand, ska särskilda dammar/reservoarer anläggas på kvartersmark.
Området är beläget så att räddningstjänsten kan nå området inom 11-20 minuter.
Det föreslås krav på brandkårsansluten automatisk vattensprinkleranläggning
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eller brandlarmanläggning beronde av vilken verksamhet som kommer att
bedrivas eller i vilken omfattning som brandfarligt material kommer att
förvaraseller hanteras.
Industribyggnader ska placeras på tomten på ett sådant sätt att byggnaden vid
en brand faller ihop på egna tomten, detta ska beaktas vid bedömning av vilket
avstånd från gata och tomtgräns som är lämpligt att hålla i de olika fallen.
Detaljplanen gör en generell bedömning om att byggnader ska stå minst sex
meter från tomtgräns.
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA

Gata
Syftar till att möjliggöra för utbyggnad av huvudgata inom planområdet.
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § punkt 2 PBL

NATUR

Naturområde
Syftar till att bevara erosionsskyddande växtlighet utmed planområdets norra
ravinslänt. Används även utmed planområdets norra del som erosionsskydd för
slänten mot ravinen. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § punkt 2 PBL

NATUR1

Området är avsedd för dagvattendamm
Syftar till att dagvattendamm anordnas i nordväst med kapacitet att ta emot
större dagvattenmängder från planområdet. I östra delen av planområdet
sparas en yta för dagvattenhantering från delar av Lovsjövägen. Inom området
kan allmännyttiga ledningar även förläggas. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 §
punkt 2 PBL

NATUR 2

Området är avsett för anordnande av slänt mot angränsande kvartersmark
Syftar till att reservera yta för slänt mot angränsande kvartersmark i samband
med att planområdets markhöjd förändras. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 §
1st punkt 2 PBL

SKYDD 1

Bullervall
Syftar till att reservera yta för iordningsställande av bullervall. Bullervallen ska
hindra eventuellt buller från verksamhetsområdet att nå bebyggelsen i norr.
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 st punkt 2 PBL

Kvartersmark

J

Industri
Syftar till att möjliggöra för industriverksamheter. Även tekniska anläggningar
såsom nätstationer och pumpstationer inryms i denna bestämmelse.
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § punkt 3 PBL

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark

)
)
0,0

..........
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Omfattning
Högsta totalhöjd är angivet i värde meter
Bestämmelsen begränsar byggnaders höjd inom planområdet. Bestämmelsen
har stöd i 4 kap 11 § 1 st 1 punkt BL

Placering
Marken får inte förses med byggnad
Hindrar marken från att bebyggas. T.ex. invid vägar, slänter som ska skyddas
från erosion. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § 1 st 1 punkt PBL
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p1

Byggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa så att underhåll av fasader och
eventuell rivning av byggnad kan ske inom den egna fastigheten.

Utfart
(

Ø

Ø

(

l

Körbar förbindelse får inte anordnas
Hindrar utfart vid olämpliga platser. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 9 § PBL

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Planen genomförandetid. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL

a1

Villkor för startbesked
Startbesked för byggnation får inte ges förrän markförorening har
avhjälpts och godkännande av tillsynsmyndigheten har kommit till stånd.
Säkerställer att förorening hanteras på lämpligt sätt innan startbesked för
byggnation ges. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 4 § 1 st 1p. PBL
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l

Planens konsekvenser
Behovsbedömning
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Det bedöms att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning finns som
bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord:
detaljplan Hyltena 1:21.

Alternativ och andra ställningstaganden
Digital Översiktsplan 2016 tar ställning till olika alternativa lokaliseringar av
nya verksamhetsområden. De utpekade områdena har pekats ut då de ligger intill
viktig transportled samt har liten påverkan på kringliggande bostadsbebyggelse.
Olika utformningsalternativ har diskuterats under processen vilket lett fram
till förslaget som presenteras i planbeskrivningen. Hänsyn tas till bebyggelsen
i Moliden genom att ett skogsparti mellan verksamhetsområdet och
bostadsbebyggelsen inte exploateras.

Hälsa och säkerhet
Avståndet mellan industribebyggelse i planområdet och befintliga bostadshus
nordöst om planområdet kommer vara minst 150 meter. Industri och bostäder
avskiljs med en bullervall och ett brett skogsparti. Det bedöms därmed att
bostadsbebyggelsen inte kommer att påverkas av buller från verksamheterna.
Mellan det nya verksamhetsområdet och övernattningsstugorna i sydöst uppgår
avståndet till cirka 80 meter.

Omgivningspåverkan
Påverkan på grannfastigheter bedöms som liten då industriområdet är
förhållandevis isolerat från sin omgivning. Eventuella störningar kan ske främst
under utbyggnadsskedet samt vid ombyggnation och breddning av Lovsjövägen.
Ett skogsområde, cirka 150 meter brett, avskiljer industriområdet från befintlig
bebyggelse i norr. Denna skogsyta läggs in i planen som NATUR-mark. Det finns
även intentioner att inom denna yta anlägga en organiskt utformad vall med
markmaterial från exploateringsområdet för att minska den visuella påverkan
på omgivningen.
I samband med att planområdet byggs ut kommer trafiken att öka utmed främst
Lovsjövägens sydvästra delar. Det är däremot känt att Lovsjövägen mot Barnarp
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används som smitväg för tung trafik. Även denna smittrafik kan förväntas öka i
samband med utbyggnaden av området. Hur Lovsjövägen utanför planområdet
kan göras säkrare för de boende i området hanteras fortsättningsvis. Ett exempel
på åtgärd kan vara att förbjuda tung trafik förbi Molidens samhälle - och endast
öppna upp färdvägen som omledningsväg under tillfällen då delar av E4:an
stängs av för trafik vid exempelvis olyckor.

Påverkan på landskapsbilden
Områdets nivåskillnader ligger på mellan +204 och +220 meter. Detta ska
utjämnas till nivåer mellan +210 och +218 meter. Skogsmarken och träden
på fastigheten kommer till övervägande del att avverkas och ersättas med
industrilokaler. Dessa åtgärder kommer att förändra området dramatiskt.
Skogsmarken och träden på fastigheten avverkas till övervägande del och ersätts
med industrilokaler. Åtgärden i föreslagen detaljplan kommer därmed att ha
betydande påverkan på landskapsbilden.
Vy från E4:an mot
detaljplaneområdet

Vy från E4:an mot
Elgiganten på västra
sidan E4:an. Vyn mot
det nya planområdet
planeras vara snarlik
denna.

Ett fåtal tallar och annan växtlighet som bevaras mellan planområdet och
E4 kommer bidra till naturliga inslag i miljön för resande längs motorvägen.
Framtida industribyggnader kommer vara synliga mellan glest stående träd.
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FN:s Barnkonvention
Eftersom planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk för industriändamål,
innebär detta att barns möjlighet att vistas i skog och mark inom planområdet
försämras. Dock finns gott om liknande miljöer i närområdet, vilket innebär
att förslaget inte medför en påtaglig försämring av barns möjlighet till denna
typ av utomhusvistelse. I samband med att Lovsjövägen breddas och GC-väg
tillkommer skapas en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter som vill nå
busshållplatsen vid Hyltena Rastplats.

Mål för hållbar utveckling
Planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och delmål i de nationella miljömålen
och i kommunens lokala Agenda 21-dokument.

Miljömål ”begränsad klimatpåverkan”
Planförslaget kommer att bidra med ökade transporter vilket i sin tur sannolikt
ökar utsläpp av växthusgaser. Däremot är industriområdet lokaliserat nära
E4:an, som är en stor transportled, vilket begränsar risken att transporter
behöver ta längre bivägar för att nå sitt mål. Detta begränsar i sin tur utsläpp av
växthusgaser från transporter.

Miljömål Giftfri miljö
Detaljplanens genomförande innebär att befintlig deponi innehållande bl.a.
hushållavfall kommer att schaktas bort. De tillkommande industrierna måste
vidare rena sitt dagvatten innan det lämnar respektive fastighet.

Levande sjöar och vattendrag
De tillkommande industrierna ska rena sitt dagvatten innan det lämnar den
egna fastigheten och släpps ut i kommunala dagvattenanläggningar och vidare
till Kråkeboån. Den omfattande reningen och fördröjning minimerar påverkan
på Kråkeboån vilken är ett viktigt naturområde.

Frisk luft
Områdets utbyggnad innebär att lastbilstrafik till och från området kommer att
öka. Detta medför ökade utsläpp och förhöjda partikelhalter. Däremot antas
den förhöjda föroreningen inte påverka luftkvaliteten till en grad som skulle
påverka människor och djurs hälsa.

Ett rikt växt- och djurliv
I samband med att planområdet byggs ut kommer flera små flora- och
faunavärden att försvinna. Påverkan på områdena utanför planområdet
begränsas däremot genom att förorenade utsläpp från planområdet förhindras.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Stora delar
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av Torsvik är beläget inom område för grundvattenintresse. För kommunen
är detta område intressant som en eventuell framtida reservvattentäkt. Enligt
Miljö- och hälsoskyddskontoret krävas någon form av rening av dagvattnet,
t ex genom sedimentation i tät damm, innan det infiltreras eller släpps vidare
till recipient. Det är viktigt att grundvattnet skyddas från förorening i så stor
utsträckning som möjligt. Detta föreslås ske genom att särskilda åtgärder vidtas
för att t.ex. separera takvatten och vatten från kör- och upplagsytor samt att
rena vattnet innan det infilterar i marken. Om kör- och parkeringsytorna totalt
överstiger 1000 m2 ska dagvattnet även passera en oljeavskiljare.
Grundvattenförekomst
i lila och planområdets
ungefärliga utsträckning i
rött.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Utsläpp av vatten från planområdet kommer primärt ske till ett torvområde
i ravinen norr om planområdet. Genom torvområdet flödar en bäck som
utgör tillflöde till Kråkeboån. Kråkeboån nordöst om planområdet tillhör
avrinningsområdet för vattenförekomsten Lillån vid Råslätt. Från Lillån
rinner vattnet vidare till Tabergsån, som mynnar i Munksjön i Jönköping, och
vidare till Vättern. Lillån vid Råslätt uppnår idag inte god ekologisk status
på grund av övergödning och stor fysisk påverkan i form av vandringshinder
och omgrävningar. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status på
grund av PDBE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar, som överskriver
gränsvärden i närmare samtliga vattenförekomster i Sverige. Målsättningen
är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status och god kemisk status i
framtiden. För att målen ska uppnås får inte exploatering av planområdet bidra
till att MKN för Lillån påverkas negativt.
Planområdet ligger på en grundvattenförekomst, Barnarp, som idag har god
kemisk status och god kvantitativ status.
Hantering av dagvatten från planområdet ska ske på sådant sätt att de
ovan nämnda vattenförekomsternas kvalitet inte påverkas negativt till följd
av exploateringen. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och renas i
både privata och allmänna anläggningar innan det lämnar planområdet.
Grundvattenbildningen kommer sannolikt påverkas av exploateringen eftersom
markens genomsläpplighet försämras i och med hårdgörande av stora ytor.
Genom infiltration i diken och dammar kommer ändå viss grundvattenbildning
kunna ske inom området.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Området anges som exploateringsområde för verksamheter i den digitala
översiktsplanen 2016.

Riksintressen
E4:an ligger väster om aktuellt detaljplaneområde och är riksintresse för
kommunikation. Ett byggnadsfritt avstånd på 60 meter från detaljplaneområdet
till vägbanan har tagits i beaktning. Riksintresset bedöms därmed inte påverkas
negativt.

Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Barnkonventionen
Planförslaget innebär att separata gång- och cykelvägar kan anläggas längs
Lovsjövägens södra sträckning. Detta skapar en tryggare miljö för oskyddade
trafikanter.

Program för anpassningar till klimatförändringar
Med mer vattenånga i atmosfären och förskjutningar i jetströmmarnas lägen
uppstår nya vädermönster. I Sverige förväntas nederbörden på sommaren minska
med 5-20 mm/månad fram till år 2 020 och därefter med 25 mm/ månad jämfört
med dagens värden. Sommarnederbörden förväntas dock i större utsträckning
komma i form av korta intensiva konvektionsregn, troligen med ökat inslag av
åska. På vintern förväntas nederbörden öka med 35 mm under januari fram
till år 2020 och därefter öka successivt med minst 50 mm per vintermånad
jämfört med dagens värden fram till 2080. Nya nederbördsmönster och större
nederbördsmängder innebär att dagens s.k. 100-årsflöden i vattendrag sannolikt
inträffar allt oftare. Det är viktigt att stora utbyggnadsområden tar ett mer
frekvent 100-årsregn i beaktning.

Plan för dagvattenhantering
Kommunen har det övergripande ansvaret för hantering och utsläpp av
dagvatten. I egenskap av verksamhetsutövare ska kommunen göra den tekniska,
ekonomiska och miljömässiga bedömningen av vart och hur dagvattnet ska
ledas och renas.
Inom planlagda områden betraktas dagvatten som avloppsvatten i lagens
mening. När det gäller avvattning av bebyggda fastigheter inom planområde är
det kommunen som ansvarar för att bedöma om det krävs någon form av allmän
dagvattenanläggning eller om ansvaret helt kan läggas på fastighetsägaren.
Vid detaljplanering och bygglovprövning ska bebyggelsens lokalisering och val
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av byggnadsmaterial övervägas. Nya detaljplaner ska ange hur dagvattenfrågan
ska lösas och vem som har ansvar för genomförandet. Vid nyexploatering ska
nödvändig mark för dagvattenhantering avsättas i detaljplaneskedet.
Fastighetsägare har alltid ett ansvar för dagvattnet från den egna fastigheten.
Gemensamhetsanläggningar har samma ansvar som den enskilde
fastighetsägaren, det vill säga att användande, kontroll och skötsel av
anläggningar sker enligt gällande miljö- och VA-lagstiftning. Byggherren
ansvarar för att en dagvattenanläggning utförs på ett sätt som förutsätts i
detaljplanen. Byggherrens ansvar gäller både inom och utanför detaljplanelagt
område.

Dagvatten - policy och handlingsplan
De övergripande målen för dagvattenpolicyn innebär att dagvattenhanteringen
ska ske på ett sätt som:
•

Medför minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten
och mark

•

Minimera risken för skador på byggnader och anläggningar

•

Berika bebyggelsemiljön och synliggör vattenprocessen

Mark och vegetation
Natur och förslag till kompensationsåtgärder
Området domineras av tallskog belägen på isälvsavlagringar. Topografiskt är
områdets nordöstra del relativt plant medan den sydvästra halvan är kuperad
med ett antal dödisgropar. I bottnen på dessa dödisgropar finns mindre
våtmarker och torv.
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Under 2017 genomfördes en naturvårdsinventering i området. I inventeringen
konstaterades att det inom området inte finns några rödlistade arter. Det finns
däremot tre lokaler med vanligt förekommande fridlysta arter i områdets
ytterkanter: Revlummer och Mattlummer.

I området vid Hyltena så är det främst ett område med sandig hed (område 6 i
bilden nedan) som har de höga naturvärdena, samt ett större område tallmo
med visst naturvärde (område 1 i bilden nedan).
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Den sandiga heden är ett ganska nytt fenomen på platsen och det är troligt
att ett liknande växtsamhälle skulle uppstå om motsvarande yta skapades på
något annat ställe med motsvarande geologiska förutsättningar i trakten. En
kompensationsåtgärd för denna del skulle med hög sannolikt få ett bra resultat.
Åtgärden som föreslås i naturvårdsinventeringen är att ett yngre skogsparti,
i anslutning till någon befintlig betesmark eller längs med en grusväg eller
brukningsväg, avverkas följt av avlägsnande av förnalager genom bränning
eller med någon mekanisk bearbetning. Efter denna ”restaurering” bör området
hävdas. Helst sker detta med lite tyngre betesdjur, t ex hästar, som kontinuerligt
skapar små sandblottor med sitt tramp, men klippning, slåtter eller regelbundna
vårbränningar. På vilket sätt kompensationsåtgärden genomförs hanteras i
senare skeden.

Geotekniska förhållanden
Området är mycket kuperat med nivåer mellan ca +204 och +220. Enligt de
utförda undersökningarna består områdets jordprofil inom området av ett
mäktigt lager siltig sand med ett ovanliggande lager mulljord. Torv förekommer
lokalt inom området.
Silt- och sandlagret varierar mellan silt och mellansand. Jordar med stort
siltinnehåll förekommer främst i områdets södra och östra del medan merparten
av undersökningsområdet utgörs av sandiga jordar där finsand är dominerande.
Lagrets mäktighet uppskattas till 12 meter. Torv har påträffats lokalt över
området där mäktigheter upp till 8,5 meter uppmätts. Torvens vattenkvot
varierar mellan 203% och 1370%. Torven behöver grävas upp innan marken
kan bebyggas.
Torvdjup
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Markföroreningar
Strax norr om den södra dödisgropen har en deponi lokaliserats. Deponins yta
uppskattas till drygt 900 kvadratmeter, och dess totala volym uppskattas till
2000-2500 kubikmeter. Sanering av deponin ska göras i enlighet med besked
från tillsynsmyndighet innan husbyggnation tillåts på platsen.
Efterbehandlingsåtgärder avseende deponimassor kan behövas. Det ska utredas
hur föroreningsnivån i deponin förhåller sig till platsspecifika riktvärden för
markföroreningar innan beslut tas om huruvida den får ligga kvar eller ska
transporteras bort.

Planområde med
deponin inringad i
rött

Planbestämmelse läggs till avseende denna specifika deponin. Planbestämmelsen
säkerställer att markföroreningen har tagits om hand på ett sätt som godkänts
av tillsynsmyndigheten.

Radon
Markradonundersökning ska genomföras innan husbyggnation påbörjas.

Grundvattenförhållanden

Grundvattenförekomst
i lila och planområdets
ungefärliga utsträckning i
rött.

Planområdet ligger på en grundvattenförekomst, Barnarp, som idag har god
kemisk status och god kvantitativ status. Det är av stor vikt att MKN för
denna vattenförekomst inte påverkas. Plankartan har sedan samrådsskedet
tagit större ansvar för dagvattenhanteringen genom att förhindra att dagvatten
inte rinner orenat ner till grundvattnet. I planområdets västra del ska en större
dikesanordning anläggas dit planområdets dagvatten rinner, fördröjs och renas
innan vattnet når grundvattnet. I områdets sydöstra del har även där tillkommit
område för en naturlig damm. Denna mindre damm är avsedd att ta om hand
det dagvatten som rinner utmed delar av Lovsjövägen och som på ett naturligt
sätt inte kan rinna mot nordväst.
Grundvattennivån varierar i området. I samband med den geotekniska
utredningen mättes grundvattenytan vid tre punkter. Grundvattennivån
uppmättes då till +207,4, + 205,4 samt +215,55 meter. Detta är relativt stora
förändringar som beror på områdets stora topografiska nivåskillnader.
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Arkeologi
Inom området finns ett flertal fornlämningar i form av liggmilor, kolningsgropar
och hålvägar. Arkeologiska utredningar har genomförts och området har blivit
friskrivet ur fornlämningssynpunkt. Inga spår efter tidigare boplatser har hittats.

Trafik
Gång- och cykel
Det finns idag ingen gång- och cykelväg vare sig inom området eller längs
Lovsjövägen.

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats, rastplats Hyltena, ligger inom ca 400 meters gångavstånd
från centrala planområdet. Denna hållplats trafikeras av linje 24 och 133. Linje
24 har ändstation i Jönköping centrum och linje 133 går mellan Jönköpings
centrum och Värnamo.

Motorfordon
Inom planområdet finns nord-syd och öst-väst-gående grusvägar. Lovsjövägen
(väg 846) går längs med planområdets östra delar som i västlig riktning ansluter
till Möbelvägen och E4:an.

Parkering
Det finns ingen parkeringsnorm för industriändamål. Dessa behov hanteras från
fall till fall i samband med kommande bygglovsärende.

Hästar
Nordost om planområdet finns en hästhage. Dessa hästar rids ibland inom
föreliggande planområde.
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Service
Kommersiell service
Service finns idag främst vid Lovsjön i anslutning till trafikplats Hyltena direkt
sydväst om aktuellt planområde. Här finns bl.a. bensinmack, butik, restaurang,
stuguthyrning, bad, camping m.m.
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Genomförande av
detaljplanen
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den
vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med standardförfarande. Efter samrådet upprättas en
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2016
november		

STBN- planuppdrag

2017
16 november		
29 nov. - 19 januari

STBN - beslut om plansamråd
Samråd

2018
Augusti			
6 Sept - 15 Okt		
November		
December		

STBN - beslut om granskning
Granskning
STBN - beslut om antagande/godkännande
Laga kraft (om inte planen överklagas)

Planekonomi
Områdets naturliga utformning har tidigare bromsat en exploatering. Samtidigt
som Jönköping växer, växer behovet av större ytor för nyetableringar och
expansion för befintliga verksamheter i Jönköping.
Vid en översiktlig bedömning kan antas att planekonomin för området
blir acceptabel med en tillfredsställande teckning för nedlagda kostnader.
Kostnaderna för iordningsställande av ytan till industrimark kommer att bli
hög på grund av de ställvis dåliga markförhållanden samt de topografiska
förhållanden med mycket igenfyllnad som följd. Den totala ytan för området
beräknas till ca 30,3 ha.

Kostnader och intäkter
Kostnaderna för planförslaget tillsammans med entreprenörskostnader för
iordningställande av mark och infrastruktur är de totala kostnaderna för pla-
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nens genomförande. Intäkterna blir markförsäljningen. Kostnad- och intäktaktsidan kommer att hanteras genom Södra Munksjön Utvecklings AB, ett
helägt kommunalt bolag.

Avtal
Marköverlåtelseavtal ska träffas mellan de fastighetsägare som får delar
av sina fastigheter utlagda som allmän plats. De fastigheter som berörs är
Hyltena S:1 och Källarp 1:3. Avtal om eventuella rättigheter (servitut m.m.)
kan behövas.
Avtal kan behöva upprättas för det dagvatten som når planområdet från
trafikverkets vägområde.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för planförslaget tillsammans med kostnader för
iordningsställande av mark och infrastruktur utgör de totala kostnaderna
för planens genomförande. Däri inbegrips flytt och justering av befintliga
ledningar inom planområdet. Kända ledningar som behöver flyttas är en
luftledning i planområdets nordvästra del ägd av Jönköpings Energi AB samt
flytt av markledningar i planområdets södra del ägda av Jönköpings Kommun
och Skanova AB. Kostnad- och intäktssidan kommer att hanteras av Södra
Munksjön Utvecklings AB, ett helägt kommunalt bolag.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att genomföra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om
lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten prövar åtgärdens lämplighet samt
att den överensstämmer med detaljplanen vid förrättningen. Fastighetsbildning
inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva.
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Hyltena 1:21 och 1:98, Källarp
1:3 och Hyltena s:1. Detaljplanen möjliggör att delar av Hyltena 1:21 och 1:98,
inom kvartersmarken, kan regleras ihop och avstyckas till nya fastigheter.
Detaljplanen möjliggör även överföring av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (gata och natur) till lämplig kommunal fastighet för allmän
plats. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats och har enligt PBL 6:13
rätt att lösa in den marken. Om fastighetsägaren begär detta, är kommunen
enligt PBL 14:14 även skyldig att lösa in den allmänna platsmarken. Om
marken inlöses utan överenskommelse betalas ersättning enligt reglerna i 4 kap.
expropriationslagen.
Se ytterligare beskrivning under Fastighetsrättsliga konsekvenser.

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam
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för flera fastigheter, ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar.
I gemensamhetanläggningen deltar flera fastigheter och bekostar
både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av
lantmäterimyndigheten.
Det finns inga befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet.
Om flera fastigheter avstyckas inom samma kvarter kan nya
gemensamhetsanläggningar behöva bildas för att lösa och reglera
gemensamma behov.

Rättigheter
För nybildade fastigheter inom kvartersmark, som inte har utfart mot gata
inom allmän plats, kan servitut eller gemensamhetsanläggning bildas.
Se ytterligare beskrivning under Fastighetsrättsliga konsekvenser.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Något behov av fastighetsindelningsbestämmelser för plangenomförandet
bedöms inte finnas.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet eller rättighet
framgår av tabellen nedan.
Fastighet / Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Hyltena 1:21

Mark för industri (J) kan avstyckas till en
eller flera nya fastigheter.
Del av fastigheten läggs ut som allmän
plats (gata/natur) med kommunalt
huvudmannaskap.
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Fastighet / Rättighetshavare

Fastighetsrättslig konsekvens

Hyltena 1:98

Mark för industri (J) kan avstyckas till en
eller flera nya fastigheter.
Del av fastigheten läggs ut som allmän
plats (gata/natur/skydd) med kommunalt
huvudmannaskap. Kommunen har rätt att
lösa in marken och fastighetsägaren kan
begära inlösen av marken. Detta kan ske
genom fastighetsreglering till närliggande
kommunal fastighet med sådant ändamål.

Källarp 1:3

Del av fastigheten läggs ut som allmän
plats
(gata/natur)
med
kommunalt
huvudmannaskap. Kommunen har rätt att
lösa in marken och fastighetsägaren kan
begära inlösen av marken. Detta kan ske
genom fastighetsreglering till närliggande
kommunal fastighet med sådant ändamål.

Hyltena s:1

Del av samfälligheten läggs ut som
allmän plats (gata) med kommunalt
huvudmannaskap. Kommunen har rätt att
lösa in marken och fastighetsägaren kan
begära inlösen av marken. Detta kan ske
genom fastighetsreglering till närliggande
kommunal fastighet med sådant ändamål.

Avtalsservitut
(kraftledning)

89/8643 Rättigheten bedöms ej påverkas.

Avtalsservitut
(kraftledning)

10/26684 Fastigheterna Hyltena 1:21 och 1:98
belastas av ett avtalsservitut för kraftledning
till förmån för Jönköping Energinät ABs
fastighet. Kraftledningen kan påverkas i
genomförandet av detaljplanen.

Avtalsservitut
(VA-ledningar)

10/31140 Fastigheterna Hyltena 1:21 och 1:98
belastas av ett avtalsservitut för VA-ledning
till förmån för Jönköpings kommuns
fastighet. VA-ledningen kan påverkas i
genomförandet av detaljplanen.
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och
information.
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Dag Fredriksson - Översiktlig planering
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Anette Granstedt - Lantmäteriavdelningen

Tekniska kontoret
Fredrik Sandberg Svärd - Mark- och exploateringsavdelningen
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