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genomföras. Beskrivningen är inte juridiskt bindande men vägledande vid rättsprövning.
Beroende på vilket planförfarande som ska användas för aktuell plan kan det behövas ytterliga
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Planens syfte är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av ett bostadsområde i närheten
av Vidösterns östra strand. Befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för
bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar. För att
kunna genomföra detaljplanen måste strandskyddet upphävas inom det västra delområdet.
Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.
Planområdet är cirka 13,6 hektar stort och är (bortsett från ett mindre antal småhusfastigheter)
till största delen beläget på fastigheten Rolstorp 1:3, lokaliserat på ömse sidor om väg 606
(gamla riksettan) cirka en mil söder om Värnamo stad.
Handlingarna finns utställda i stadshusets foajé, på samhällsbyggnadsförvaltningen samt
Värnamo stadsbibliotek. De finns även tillgängliga på sjukhusbiblioteket samt på
kommunens webbplats kommun.varnamo.se.
En undersökning av betydande miljöpåverkan är gjord i samband med planen och dess
genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan.
För att kunna genomföra detaljplanen måste strandskyddet upphävas inom det västra
delområdet. Detta avses ske när planen vinner laga kraft.
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse, men gränsar i norr
till byggnadsplan Fl 010 (Tånnö Rolstorp, vilken färdigställdes 9 maj 1956).
I detta sammanhang vill vi också uppmana fastighetsägare om medverkan till att informera sina
hyresgäster om plansamrådet.
SAMRÅDSTID :

22 JUNI 2020 – 4 SEPTEMBER 2020

Synpunkter på planförslaget kan lämnas i skriftlig form (använd gärna bifogad svarsblankett)
senast 4 september 2020 till någon av nedanstående adresser:
▪ e-postadress: samhallsbyggnad@varnamo.se
▪ Värnamo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggavdelningen
331 83 Värnamo

1 (1)

Samrådshandling

Dnr 18.2394.214

Detaljplan för del av fastigheten
ROLSTORP 1:3 med flera
i Värnamo kommun

Planbeskrivning

Handlingar

▪
▪
▪
▪

Till denna detaljplan hör följande
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Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Fastighetsförteckning
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- Översiktlig geoteknisk undersökning
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Sammanfattning av
föreslagna planbestämmelser
Här redovisas kortfattat syftet med varje planbestämmelse som
finns föreslagna i detaljplan.

Användning av mark och vatten
Kvartersmark

B

Bostäder, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för
byggnation av bostäder. Lagstöd för denna bestämmelse finns i
4 kap 5 § punkt 3 PBL.

E

Tekniska anläggningar, syftet med bestämmelsen är att
möjliggöra områden för tekniskt ändamål. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL .

E1

Transformatorstation, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra
områden för tekniskt ändamål. Lagstöd för denna bestämmelse
finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL .

Allmänna platser med
enskilt huvudmannaskap

GATA1

NATUR1

Gata, avsedd främst för trafik inom en tätort eller för trafik som
har sitt mål vid gatan. Alla trafikslag. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap 8 § punkt 2 PBL.
Naturområde, friväxande grönområde som inte sköts mer än
enligt skötselplan eller genom viss städning/röjning. Lagstöd för
denna bestämmelse finns i 4 kap 8 § punkt 2 PBL.

Vattenområden

W

Vattenområde. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 5 §
punkt 3 PBL

W1

Badplats, syftet är att möjliggöra för en allmänt tillgänglig
badplats. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 5 §
punkt 3 PBL

W2

Småbåtshamn, syftet är att möjliggöra för en samlad
småbåtshamn med båtplatser på brygger. Lagstöd för denna
bestämmelse finns i 4 kap. 5 § punkt 3 PBL

Allmänna platser med
kommunalt huvudmannaskap

VÄG

Väg, avsedd främst för trafik mellan tätorter. Alla trafikslag.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 8 § punkt 2 PBL.
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Omfattning

Marken får inte förses med byggnad.
Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken omfattning
byggnad får uppföras. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4
kap 11 § punkt 1 PBL.
Högsta nockhöjd, angivet i meter. Syftet med bestämmelsen är
att möjliggöra byggnation till angiven högsta nockhöjd. Lagstöd
för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.
e1 000

Största byggnadsarea i % per fastighet. Syftet med
bestämmelsen är att styra i vilken omfattning fastigheten får
bebyggas, genom att tillåta största sammanlagda byggnadsarea.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 11 § punkt 1 PBL.

Utformning

f1

Endast friliggande bostadshus.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Utförande

Källare får inte finnas, syftet med bestämmelsen är att
säkerställa platsens och markens lämplighet för ny bebyggelse.

b1
b2 +00,0

Lägsta nivå på färdigt golv i meter över nollplanet. Syftet med
bestämmelsen är att säkerställa att tillkommande bebyggelse inte
översvämmas vid ökade vattenflöden i Lagan/Vidöstern.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Placering

p1
p2

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.
Komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från
fastighetsgräns mot gata. Lagstöd för denna bestämmelse finns i
4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga
kraft. Syftet med en kort genomförandetid är att förhållandena i
en expanderande tätort snabbt kan förändras och därmed
behöver planläggningen vara flexibel.
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL.
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 7 § PBL.
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Markreservat för
allmännyttiga ändamål

l1

l2

u

Markreservat för allmännyttig luftledning. Allmän plats.
Syftet med bestämmelsen är att uppmärksamma och
tillgängliggöra mark för allmännyttiga luftledningar.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.
Markreservat för allmännyttig luftledning. Kvartersmark.
Syftet med bestämmelsen är att uppmärksamma och
tillgängliggöra mark för allmännyttiga luftledningar.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Syftet med bestämmelsen är att uppmärksamma och
tillgängliggöra mark för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.

Strandskydd

a1

Strandskyddet är upphävt.
Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 17 § PBL.
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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av
ett bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand.
Befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för
bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och
tekniska anläggningar. För att kunna genomföra detaljplanen ska
strandskyddet upphävas på delar av planområdet.

Planens förenlighet
med 3 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens
grundläggande hushållningsbestämmelser för mark och vatten.
Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att
människor utsätts för varaktig störning.

Planens läge, areal
och markägoförhållanden
Planområdet är beläget på fastigheten Rolstorp 1:3, lokaliserat
på ömse sidor om väg 606, cirka en mil söder om Värnamo stad
vid Vidösterns östra strand. Planområdet omfattas inte av någon
detaljplan eller några områdesbestämmelser, men gränsar i norr
till en befintlig byggnadsplan väster om väg 606.

planområde
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Planområdet, som är cirka 13,6 hektar stort, berör delar av
fastigheten Rolstorp 1:3, delar av fastigheterna Rolstorp 1:24,
1:25, 1:30, 1:31, 1:33, 1:36, 1:38, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43 samt del
av samfälligheten S:2. Samtliga fastigheter har enskilt ägande.
Planområdet gränsar i norr mot fastigheten Rolstorp 1:6, i öster
mot Rolstorp 1:35, i söder mot Rolstorp 5:2, 5:8 samt
samfälligheterna S:2 och S:3. Väster om planområdet ligger sjön
Vidöstern.
För sjön Vidöstern är strandskyddet differentierat upp till 200
meter inåt land vilket innefattar västra delarna av planområdet.
För delar av gräns mellan fastigheterna Rolstorp 1:3 och
Rolstorp 5:2 är gränsen inte inmätt och därmed läget osäkert.
Planområdesgränsen placeras därför 4,5 meter från utritad
osäker fastighetsgräns, vilket bedöms vara nog för att säkerställa
att planläggning görs av rätt fastighetsyta.

Tidigare ställningstaganden
Nedan redovisas eventuellt påverkade riksintressen samt
relevanta ställningstaganden och beslut av Värnamo kommun.

Översiktsplan
Området är inte utpekat som utredningsområde för bostäder i
Kommunens gällande översiktsplan Mitt Värnamo 2035,
antagen i maj 2019, men i den Fördjupade översiktsplanen för
Värnamo stad, antagen 2006, ställer sig kommunen positiv till
kompletterande bebyggelse utmed Vidöstern strand och i sjönära
läge. Vid större kompletteringar ska då detaljplaneprocessen
tillämpas för att säkerställa god och sammanordnad utveckling i
planområdet. Området är även utpekat för småhusbebyggelse på
landsbygden i kommunens bostadsförsörjningsplan 2016-2020.

Detaljplaner
Planområdet omfattas inte av detaljplan eller
områdesbestämmelser men gränsar i norr till byggnadsplan:
Fl 010

Tånnö Rolstorp, fastställd 9 maj 1956.

Byggnadsplanen medger allmän plats i form av gata, park och
badplatser samt kvartersmark för sommarstugebebyggelse väster
om väg 606. Mark för park och badplats får inte bebyggas i
annan utsträckning än som kan erfordras för friluftsbad, båthus
och bryggor. Tomt med mindre än 1600 m2 får inte bebyggas
med mer än en sommarstuga.
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Äldre stads- och byggnadsplaner gäller sedan Plan- och
bygglagens införande som detaljplaner. Ovanstående plan har
ingen genomförandetid kvar.

Riksintresse
Riksintressen är områden som beskrivs och följer 3 kap och 4
kap i miljöbalken. Det är den nationella myndighetens ansvar att
peka ut vilka områden som är klassad som riksintresse.
Strandzonen i de västra delarna av planområdet omfattas av
Riksintresse för Friluftsliv, Vidöstern. Vidöstern har ett rikt
fiskebestånd varav gösbeståndet är särskilt värdefullt.
Fiskeristyrelsen anger att sjön är av riksintresse för friluftslivet.
Området ger även möjlighet till andra fritidsaktiviteter såsom
bad, båtsport, fågel- och andra naturstudier. I sjön finns särskilt
goda förutsättningar för flera friluftsverksamheter samtidigt.
Planen bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Höjdfix
Inom planområdet har funnits en höjdfix, punktnummer
053*1*5809 i form av en mässingsdubb i berg. Vid väg 606 där
en väg tar av mot OSO i den N delen av ett 12.0 x 5.0 m stort
bergparti, 47.9 m O om vägmitt väg 606 och 4.4 m S om
avtagsvägens mitt.

Triangelpunkt
Inom planområdet fanns en triangelpunkt, punktnummer 753581
i form av en mässingsdubb i betonggjutning. År 2018
triangelpunkten inrapporterad förstörd, cementblocket flyttad
vid skogsavverkning.
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Förutsättningar, förändringar
och konsekvenser
Natur, geoteknik och kultur
Mark och vegetation

Förutsättningar
Planområdet delas upp i en västra del vid stranden till sjön
Vidöstern med lägre vegetation och en östra del öster om väg
606 med i huvudsak avverkad barrskog. I nordvästra delen finns
en del mindre åkermark utmed väg 606. En 50kV luftledning
passerar planområdet parallellt med vägen.
Området är relativt kuperat och faller från cirka +155 meter över
havet i öster, ned mot cirka +148 meter över havet vid väg 606.
På sjösidan om vägen fortsätter fallet ner till cirka 144 meter
över havet (vid Vidösterns strandkant). Befintliga byggnader på
östra sidan av väg 606 ligger på en lokal höjdpunkt om cirka
152-153 meter över havet.

Planområdet markerat med röd streckprickad linje.
Förändringar
Planförslaget medför att delar av den avverkade skogsmarken
öster om väg 606 tas i anspråk för bostadsbebyggelse,
huvudsakligen den högre belägna marken. Övrig mark, där en
del äldre odlingsmark ingår, läggs ut med bestämmelsen
NATUR för att säkerställa naturområden för dagvattenhantering
och spridningskorridorer för att minimera påverkan på skogens
värde för biologisk mångfald.
Väster om väg 606 föreslås 3 nya tomter separerat från
strandområdet av befintlig bebyggelse. Ytor ner mot
strandkanten läggs ut med bestämmelsen NATUR.
Detaljplan för Rolstorp 1:3 med flera

9 (32)

Planbeskrivning
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Konsekvenser
Området förändras från att vara ett obebyggt område med skog
och betesmark. Istället kommer området präglas starkt av
villabebyggelse med naturområden som separerar de olika
områdena. Markens höjder kommer förändras i och med
beredandet av bostadsmark, tekniska anläggningar och gator.
Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet.
Området genomkorsas i nord-sydlig riktning av markerade berg/moränryggar. Mellan dessa ryggar återfinns lågpartier med
mindre vattensamlingar. Berg i dagen förekommer på flera
ställen inom området.
Inom områdets västra delar utgörs marken ytligt generellt av ett
ca 0,1 – 0,3 m tjockt vegetationslager som underlagras av
isälvsmaterial i form av sand och silt. Inslag av lera har också
påträffats. I sydvästra delen, vid befintlig byggnad, har fyllning
som överlagrar isälvsmaterialet påträffats.
Områdets mellersta och östra delar genomkorsas av berg/moränryggar med nord-sydlig riktning. Vegetationslagret är här
ca 0,2 – 0,3 meter tjockt. Under vegetationslagret finns morän
som till stora delar är relativt finkornig. Berget går upp i dagen
eller nära markytan på flera ställen inom denna del av
planområdet.
Grundvattnets trycknivå är i områdets lägre delar generellt
relativt ytligt. Mätningar utförda vid undersökningstillfället i
grundvattenrör visade på nivåer upp mot markytan. Även
dammarna/vattensamlingarna som finns i området visar på höga
vattennivåer. I områdets högre liggande delar bedöms
grundvattenytan ligga djupare under befintlig markyta.
Enligt utförd dagvattenutredning förutsetts grundvattenytan
ligga 1-3 m under befintlig markyta i de högre delarna och
ytligt, 0-0,5 m under markytan i lägre avsnitt. Jordmaterialen i
ytan har relativt låg vattengenomsläpplighet.
Konsekvenser
Grundläggningsförutsättningarna för blivande konstruktioner är
huvudsakligen goda. Blivande byggnader och tillhörande
hårdgjorda ytor bedöms huvudsakligen kunna grundläggas på
konventionellt sätt efter föregående utskiftning av samtliga
organiska massor (vegetationsskikt) i läge för byggnation. Med
hänsyn till det ytliga berget som återfinns inom stora delar av
området bör man räkna med visst sprängningsarbete i samband
med grundläggningsarbete.
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Utförd undersökning visar huvudsakligen på ytliga jordmaterial
med relativt låg hydraulisk konduktivitet (vattengenomsläpplighet) vilket måste beaktas vid byggnation i området. Sänkning
av grundvattnets trycknivå måste utföras innan markarbeten kan
påbörjas, vilket också måste beaktas vid planering av dagvatten,
ytvatten, nivåsättning av fastigheter med mera.
För att kunna sänka grundvattnet i området krävs tillstånd från
Länsstyrelsen. Samråd med Länsstyrelsen ska ha hållits och
tillstånd för sänkning ska ha getts av Länsstyrelsen innan
grävning och sänkning av grundvattnet kan göras.
Radon

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för
radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för
allmänna ändamål är 200 Bq/m³.
De geologiska förutsättningarna i Värnamo medför generellt
normala till höga radonrisker vilket kan fodra radonsäkert
byggande och uppföljande mätningar.
Redovisning av uppmätta halten av markradon kan komma att
krävas i bygglovsskedet. Byggtekniska åtgärder kan då bli
aktuella.
Risk för skred/höga
vattenstånd

I projekteringen av området kommer färdiga golvhöjder sättas så
att skador på byggnaderna och omkringliggande byggnation
undviks vid skyfall. Det är främst aktuellt i lägre liggande
avsnitt. I en sådan situation flödar vattnet över ytan i sin helhet
ned till terrängens lägsta delar. Stenkistor och annan infiltration
har då upphört att fungera. De delar av området som utgörs av
naturmark fungerar som fördröjning för dessa tillfällen. Inom
naturmarken finns sedan tidigare två grävda dammar som
tillsammans med och ytterligare möjligheter på naturmark ger
goda möjligheter att fördröja stora volymer vid ett skyfall.
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom eller intill planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder

Förutsättningar
Inom planområdet finns idag 13 avstyckade fastigheter med
bostäder, permanent- eller fritidsboende i varierande ålder,
(svarta på nedanstående bilder). Bebyggelsen är i 1- eller 1½plan.
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Därutöver finns en garage- /lagerbyggnad i sydvästra delen av
planområdet. Mot öster gränsar planområdet till en gård med
uthusbyggnader.
Förändringar
Ny småskalig bostadsbebyggelse föreslås inom planområdet i
högst 2 våningar utan inredd vind, (vita på nedanstående bilder).
Förslaget visar en utbyggnad med cirka 25 nya bostäder.

Modellbild från väster, västra delen av planområdet. (Befintlig bebyggelse svart; ny
bebyggelse vit).
Väster om väg 606 föreslås 3 nya fastigheter på mellan 400 –
700 m2 bakom befintlig bostadsbebyggelse närmast sjön.
I sydvästra hörnet av planområdet ligger en befintlig garage/lagerbyggnad som delvis påverkas av skyddsområde för
befintlig 50kV luftledning. Marken planläggs för bostad, men
byggrätten begränsas till en mindre del av fastigheten för att inte
bostadsbyggnad ska uppföras i riskzon från
högspänningsledningen.
Direkt öster om väg 606 föreslås en ny fastighet i den rad av
befintliga fastigheter som ligger uppe på höjdryggen öster om
vägen. Resterande nya fastigheter ligger i fyra mindre grupper
med en större sammanhängande naturmark för rekreation,
dagvattenhantering och spridningskorridorer för att minimera
påverkan på skogens värde för biologisk mångfald.
Fastigheterna i östra delen av planområdet föreslås ha en storlek
på 1200 – 2000 m2. Minsta storlek på fastighet 1200 m2.
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Befintliga bostäder och andra byggnader bekräftas i
planförslaget och ges motsvarande byggrätt som ny föreslagen
bebyggelse.
Höjdsättning av nya hus kommer att i stora drag följa befintliga
marknivåer. Dock kommer vissa förändringar gentemot
befintliga markhöjder ske för att uppnå god avrinning från
byggnader samt tillgänglighet.

Modellbild från väster, östra delen av planområdet. (Befintlig bebyggelse svart; ny
bebyggelse vit).
Offentlig och kommersiell service

Cirka 3 kilometer norr om planområdet ligger Tånnö skola, en
F-6 skola med cirka 30 elever. I samma byggnad som skolan
finns även förskola och ett fristående fritidshem. Vårdcentral,
sjukhus och bibliotek finns i Värnamo stad, cirka 1 mil norr om
planområdet. I Värnamo stad finns också dagligvaruhandel,
klädbutiker, restauranger och annan kommersiell service.
Tillgänglighet

I Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, antagen
av Kommunfullmäktige 2012-11-29, § 222, anges som
målsättning:
Värnamo kommun ska så långt det är möjligt göra den fysiska
miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora
funktionsnedsättningar människor har. Kommunen ska också se
till att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.
Området samt dess byggnader ska i största möjliga mån
anpassas för att underlätta för människor med funktions-
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nedsättning enligt riktlinjer i gällande lagstiftning samt
Boverkets byggregler.
Planområdet är förhållandevis plant och ger goda förutsättningar
för att skapa tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar.

Modellbild från söder över gata bakom befintliga fastigheter direkt öster om väg 606.
(Befintlig bebyggelse svart; ny bebyggelse vit).
Tillgänglighetsfrågorna rör i första hand hur byggnader utformas
med entréer och andra handikappvänliga åtgärder. Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med bygglovsprövning.
För de befintliga fastigheterna direkt öster om väg 606 löses
tillgängligheten genom att befintlig tillfart i princip ligger kvar i
lutning upp mot fastigheterna på höjdryggen medan en ny gata i
lägre nivå ger tillgänglighet till de föreslagna fastigheterna öster
om vägen.
Byggnadskultur och
gestaltning

Bebyggelsestrukturen i området är relativt tät, men delas in i
grupper med naturområden mellan. Bebyggelsen varierar både i
ålder, material och gestaltning. I området finns både äldre
fritidshus i trä samt nutida vitputsade enplanshus.
Ny bostadsbebyggelse föreslås högst 9 meter nockhöjd och
begränsas i en reglering av högsta tillåten byggnadsyta (den yta
husen upptar på mark). Nockhöjden är satt så att hus med 1
våning med 45 graders taklutning och inredd vind samt hus med
två våningar och ett låglutande tak utan inredd vind kan byggas
inom området.

Friytor
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Lek och rekreation

Förutsättningar
Idag finns allmänt tillgängliga friytor främst i planområdets
västra del ner mot sjön Vidöstern. Öster om väg 606 består
marken i huvudsak av avverkad barrskog.

Strandkanten mot sjön Vidöstern.
Förändringar
Inom planområdet finns möjlighet till ytor för lek och rekreation
både i västra delen nere vid sjön Vidöstern och på naturmarken i
östra delen. Barn med närhet till naturområden leker fler lekar,
leker bättre i grupp, är mer uthålliga och de får större möjlighet
att träna sin förmåga i balans, vighet och koordination samt att
springa både snabbt och uthålligt. På alla sätt behöver de gröna
värdena och möjlighet till lek och social samvaro vara
betydande inslag för att ta hänsyn till barnperspektivet och för
att uppnå god bebyggd miljö.
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Modellbild från väster mot den centrala grönytan i området. (Befintlig bebyggelse svart; ny
bebyggelse vit).
De beträdbara friytorna i planområdets västra del ner mot sjön
Vidöstern kommer att finnas kvar och läggs ut med
bestämmelsen NATUR för att säkerställa den låga och öppna
vegetationen i strandkanten.
För de östra delarna av planområdet föreslås de nya fastigheter
grupperade kring en större sammanhängande yta med
bestämmelsen NATUR för att säkerställa ett naturområde med
mer öppen karaktär än den tidigare täta barrskogen. På denna yta
finns god möjlighet för lek och social samvaro, men också
möjligheter att ta hand om och fördröja dagvatten från
fastigheter inom planområdet.
Naturmiljö

Stora delar av området består idag av avvecklad
produktionsskog. Inga särskilda naturvärden berörs inom
planområdet. De största naturvärdena utgörs av strandzonen
utmed sjön Vidöstern som utgör en öppen och allmänt
tillgänglig plats vid vattnet för människa och djur.
Produktionsskog kommer ersättas med till stora delar ytor för
villabebyggelse. Detta kommer bidra till förändrade naturmiljöer
och med det förändrade villkor för olika växtarter och djur i
området. Miljön kan berikas med större artrikedom när öppna
marker vid bostadstomter skapas, dammar för dagvatten byggs
ut och naturmark mellan bebyggelsen glesas ut.
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Avverkad barrskog norr om vägen in mot öster inom planområdet.

Vattenområden
Planområdet sluttar från östra plangränsen ner mot strandkanten
mot sjön Vidöstern. Vidöstern är en av kommunens största sjöar
och omfattas av riksintresse för friluftsliv. Vid strandområdet
finns idag ett antal bebyggda villatomter och en större öppen
markyta. Ut över vattnet finns inga bryggor eller andra
anläggningar, men goda naturliga förutsättningar finns för att
upprätta badplats och brygga för småbåtar.
Inom det vattenområde (W) som ingår i planområdet preciseras
två ytor som syftar till att möjliggöra uppförande av bryggor för
småbåtar (W2) samt för etablerandet av en badplats (W1).
Vattenområdet gränsar till ett större naturområde (NATUR1)
mellan strandlinjen och väg 606.
För att kunna uppföra bryggor och anlägga badplats krävs
bygglov från Värnamo kommun samt strandskyddsdispens från
Länsstyrelsen. Om exploatören önskar muddra och rensa upp i
vattenområdet för att anlägga badplats och båthamn krävs även
anmälan av vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Ansökan om
vattenverksamhet, strandskyddsdispens och bygglov ska vara
hanterad och beslutad kring innan genomförande av aktuellt
område inom detaljplanen kan ske.
Skyddsområde för
vattentäkt

Tillgången till friskt dricksvatten behöver värnas. Alla
kommunala vattentäkter i Värnamo kommun omges av ett
skyddsområde som länsstyrelsen har fastställt.
Planområdet ligger inte inom skyddsområde för grundvattentäkt
men söder om planområdet ligger grundvattenförekomsten
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Bergaåsen, Trotteslöv, vars kemiska och kvantitativa status är
klassad som god. Planförslaget bedöms inte påverka
grundvattennivåerna eller grundvattentäktens kemiska eller
kvantitativa status.
Strandskydd

I västra delen av planområdet övergår skogs- och betesmarker
till en strandäng intill Vidösterns strandlinje. Ytan mellan
strandlinjen och väg 606 är delvis bebyggd av villabebyggelse
samt en verkstadsbyggnad. För Vidöstern gäller utökat
strandskydd på 200 meter, både inåt land och ut över vattnet.
Delar av planområdet omfattas därmed av strandskydd enligt
MB 7 kap. 13§.
Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i
samband med att en ny detaljplan antas, om det finns särskilda
skäl för det och om intresset av att detaljplanera området väger
tyngre än strandskyddets syften. De särskilda skäl som gäller för
att upphäva strandskyddet är samma som för att bevilja en
dispens, se 7 kap. 18 c–d § miljöbalken.
Enligt 7 kap. 18 § c miljöbalken får man som särskilda skäl vid
prövningen av dispens från strandskyddet beakta endast om det
område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering är väl avskilt från området närmast
strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför
området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genom-föras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.
Planförslaget placerar tre nya bostadstomter (1,2,3) bakom
befintlig bebyggelse inom strandskyddsområdet. De aktuella
ytorna är avskilda från området närmast vattnet av befintliga
bostäder. Ytorna, som planläggs för bostäder (B) anses vara
oviktiga för strandskyddets syften såsom angivet i särskilt skäl
nummer två (se ovan). Kvartersmarken för bostäder är avskild
av bebyggelse från området närmast strandlinjen.
Utöver ovanstående tomter upphäver kommunen också
strandskyddet för befintliga fastigheter (4,5,6,7) som tidigare
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fått strandskyddsdispens inom kvartersmarken (B), då dessa ytor
redan är i anspråkstagna på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte. Se syfte nummer ett ovan.
I sydvästra planområdet, inom strandskyddat område, finns en
äldre byggnad. Kommunen upphäver strandskyddet på denna
planerade fastighet då den redan är anspråkstagen på ett sätt som
gör att ytorna saknar betydelse för strandskyddets syften och har
en tydlig avgränsning mot allmänt tillgängliga ytor på andra
sidan vägen. Ytorna planläggs för kvartersmark bostad (B).

8

Tre nya tomter bakom befintlig bebyggelse skapas (röd, 1,2 och 3). Strandskydd upphävs även
på befintliga bostäder (blå 4,5,6 och 7) samt på en äldre byggnad som planläggs för
bostadsmark i södra planen (röd nummer 8).

Tvärs över planerad fastighet går en luftledning (kraftledning)
med tillhörande säkerhetszon med byggnadsförbud. Största
delen av planerad fastighet ligger då inom prickad mark, på
vilken inga byggnader får uppföras. Kvarstående yta att bygga
på är cirka 200 kvadratmeter (av hela fastighetens planerade 830
kvadratmeter). På denna yta får bebyggas maximalt 20% av
fastighetens area (i byggnadsarea), vilket innebär ungefär 160
kvadratmeter byggnadsarea. För att byggnad inte ska hamna för
nära gata reserveras också 4 meter mark med prickmark intill
fastighetsgräns mot gata.
Samtliga fastigheter för vilka strandskyddet upphävs lämnar fri
passage och tillgänglighet till strandlinjen. Allmänhetens
tillgång till platsen säkras genom att tillskapa allmän platsmark
NATUR på övriga ytor väster om väg 606.
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Gator och trafik
Gatunät

Väg 606 går genom området, österut från den går en matarväg till vilken mindre
kvartersgator ansluter. På västra sidan om väg 606 görs två nya infarter som ersätter
tidigare sträckning.

Genom planområdet passerar väg 606 i nord-sydlig riktning med
en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Huvudmannaskapet för
vägen är kommunalt.
Idag finns två anslutningsvägar från väg 606 till planområdets
västra del och två till områdets östra del. Planförslaget föreslår
fortsatt två anslutningsvägar till områdets östra del men mot
väster delas den samfällda vägen mot söder upp och får en
anslutning i södra delen av planområdet. Husgruppen i norra
delen får en separat anslutning med bättre sikt och trafiksäkerhet
genom en rät vinkel mot väg 606 i ett något sydligare läge.
Den gamla vägen tvärs över strandområdet mellan väg 606 och
strandkanten tas bort och ersätts med en ny infart i sydvästra
planområdet. Denna gata säkerställer möjligheten att ta sig till
och från stugområdet söder om detaljplanen och skapar en mer
trafiksäker situation jämfört med tidigare anslutning.
Befintlig gata från väg 606 och österut kommer fungera som
matargata för planområdet. Norr om gatan tillskapas två gator
med vardera vändplats. Till respektive vändplats ansluts
planerade omkringliggande fastigheter. Utfart från de planerade
fastigheterna ska ske mot vändplatsen. På så sätt samsas ett
flertal fastigheter om en anslutning ut till matargatan genom
området.
Söder om matargatan, i östra planområdet tillskapas en
södergående gata med vändplats i slutet. På båda sidor om gatan
regleras marken till kvartersmark med bostadsändamål. Även
här får på så sätt den större matargatan i området enbart en
anslutning till ett flertal bostadstomter.
Befintlig anslutning i söder från väg 606 kommer kvarstå, men
kopplas samman med områdets matargata i norr. Längs med
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denna ansluts nya fastigheter. Befintliga bostäder behåller den
parallella gata som finns idag för att kunna hantera den branta
slänt som behövs för att kunna nå dessa tomter.
I naturområden mellan kvartermarken kan cykel- och gångvägar
etableras av huvudmannen för området. Detta ger goda
möjligheter för kontakt mellan de olika bostadsområdena inom
planområdet.
Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats, Rolstorp Södra, ligger inom
planområdet och trafikeras av linje 273 som går mellan Ljungby
busstation och Värnamo station.
Parkering, varumottagning,
utfarter

Enligt Boverkets författningssamling från 2008 ska:
- en angöringsplats för bil finnas.
- en parkeringsplats avsedd för fordon till rörelsehindrade kunna
ordnas inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig och
användbar entré till bostadshus.
Befintliga fastigheter anordnar erforderlig parkering inom
respektive fastighet.
Förändringar
Ny bebyggelse ska vid planeringen av respektive fastighet
avsätta tillräckliga ytor för parkering, så att gällande
parkeringsnorm följs. Parkeringsplatser för ny bebyggelse ska
lösas inom kvartersmark.
Konsekvenser
Planens genomförande bedöms inte innebära några
konsekvenser på det kringliggande gatunätet avseende
parkering, under förutsättning att all parkering löses på
fastigheten.

Störningar, hälsa och säkerhet
Buller

Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som
uppfattas av människan mäts normalt i så kallad decibel A,
skrivet som ”dB(A)”. Buller beräknat i ett genomsnitt per dygn
kallas ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk. Vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse bör inte buller från
spårtrafik och vägar överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats. (SFS
2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader).
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Det aktuella planområdet ligger i södra delen av Värnamo
kommun på östra sidan om sjön Vidöstern. Genom planområdet
passerar väg 606. Drygt en kilometer österut passerar
motorvägen E4.
En trafikbullerutredning har tagits fram där erhållna
trafikmätningar har räknats upp till en framtidsprognos för år
2040 där väg 606 beräknas ha en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på
850 fordon och 6% tung trafik.
Väg

ÅDT

Andel tung trafik

Hastighet

Väg 606

850

6%

80 km/h

Väg E4

16 000

31 %

110 km/h

(ÅDT = årsmedeldygnstrafik)
Resultaten visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir
som högst på fasader som ligger närmast väg 606. De dygnsekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst 56 dBA.
Samtliga fasader uppfyller således riktvärdet vid fasad på 60
dBA dygnsekvivalent ljudnivå.
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den
ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den
maximala ljudnivån 70 dBA. Samtliga planerade fastigheter har
möjligheter att placera uteplatser då att förordningen uppnås.
Farligt gods

Väg 606 är inte en primär transportväg för farligt gods.
Sol- och skuggförhållanden

Dagsljus och solinfall är viktiga för människors hälsa och
välbefinnande, både i den enskilda bostaden och i närmiljön.
Byggnaderna ska därför utformas så att tillfredsställande
ljusförhållanden är möjliga att uppnå.
Inom hela planområdet planeras för stora tomter med naturmark
mellan de olika delområdena. Detta tillsammans med begränsad
nockhöjd på som högst 9 meter ger att det inom området finns
goda möjligheter att bygga bostäder med bra ljusinsläpp och
liten eller ingen skuggning mellan de olika byggnaderna.
Belysning

Gatubelysning finns idag inte på vägar inom planområdet eller
utmed väg 606.
Markföroreningar

Föreslagen ny bebyggelse byggs på tidigare ängsmark
respektive mark med barrskog och det finns inga kända
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indikationer på att området skulle vara förorenat varför någon
miljöteknisk undersökning inte utförts.
Översvämning

Detaljplanen medger byggnation i ett område relativt nära Lagan
och sjön Vidöstern. Vid ökade flöden i ån och eventuella
översvämningar kan läget innebära förhöjda grundvattennivåer.
Enligt Översvämningskartering utmed Lagan, MSB 2019-03-11,
ligger föreslagen mark för ny bebyggelse över nivån för
beräknat högsta flöde (BHF) i sjön Vidöstern (BHF +145,36).
För att säkerställa att blivande byggnader inte utsätts för
översvämningar reglerar detaljplanen lägsta färdig golvnivå som
145,9 meter över havet.
Magnetfält

Eftersom E.ON har en 50 kV ledning som passerar genom
planområdet har en magnetfältsberäkning genomförts (E.ON
Energidistribution AB, D19-0121158, ankom 2019-06-24).
Utredningen visar att kraftledningen utgör alternativ anslutning
för E.ONs station Åby T och är därför normalt spänningsförande
men inte belastad. Ledningen avger därför normalt inte något
magnetfält. För de driftfall när ledningen används som alternativ
anslutning för stationen Åby T kan ledningens förväntade
magnetfältsbidrag uppgå till de belopp som redovisas grafiskt i
figur 2.

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens
strålskyddsinstitut som anger referensvärden för allmänhetens
exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade
maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med
referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända
hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. Referensvärdena är
satta till en femtiondedel av de värden där man har konstaterat
negativa hälsoeffekter. För långsiktiga effekter, som förhöjd
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cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att fastställa
gränsvärden. Olika frekvenser har olika lätt att skapa strömmar i
kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser.
För magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 μT.
Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 –
20 μT.
Referensvärden för allmänheten är satta lägre än de för
yrkesmässig exponering. Orsaken är att det inom allmänheten
finns grupper som kan vara extra känsliga, som barn, äldre och
sjuka. Dessutom ska de som exponeras i yrket känna till
exponeringen och kunna vidta åtgärder för att minska den om
det behövs.
Strålskyddsinstitutet rekommenderar ett gränsvärde på 0,4 μT,
under vilken beräknas inte finnas riskhöjning. För aktuell 50 kV
ledning luftledning är beräknat magnetsfältsbidrag vid
kvartersmark under 0,1 μT. Men för att inte utsätta människor
för risker från strålning säkerställer planförslaget ett cirka 35
meter brett säkerhetsområde med ledningarna i mitten. Inom
denna korridor får inte byggnader uppföras, vilket gör att
kvartersmark inom korridoren belastas med prickad mark. Detta
gäller befintlig fastighet Rolstorp 1:24 samt intilliggande
tillskapad fastighet och planerad fastighet vid befintligt hus i
sydöstra planområdet.

Brand och räddning
Samtliga gator inom planområdet utformas för att brand- och
räddningsfordon ska kunna ta sig till och från områdets
bostäder. Gatornas vändplatser dimensioneras för att kunna
hantera vändande fordon.
Responstid för räddningstjänsten i Värnamo, den tid det tar från
larm inom vilken räddningstjänstens olika enheter kan nå olika
delar av kommunen, är för planområdet mellan 10 – 20 minuter.
Det finns inga brandposter i området.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Befintlig bebyggelse inom området är anslutet till
kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten.
Tillkommande bebyggelse ansluts till kommunens ledningsnät
för vatten och spillvatten.
Dagvatten

Området är inte anslutet till det kommunala dagvattennätet.
Detaljplan för Rolstorp 1:3 med flera
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Dagvattenhanteringen för området öster om väg 606 sker idag i
huvudsak genom ytliga diken som leds till en öppen
dagvattendamm i norr, vilken ligger på nivån cirka +148. Husen
är högt placerade i terrängen, så att vatten från stuprör och
husdränering kan ledas i öppna diken. Även befintlig väg genom
området avvattnas till öppna diken.
Förändringar
Dagvattenhanteringen för det utbyggda området planeras i så
stor utsträckning som möjligt att utföras med lokalt
omhändertagande. Dagvatten från stuprör och dränering leds till
stenkistor inom respektive fastighet, infiltration sker sedan
efterhand ned i befintlig mark. Vid skyfall och stora mängder
nederbörd kommer stenkistor och upptagbara ytor inte räcka.
Vattnet lämnar då fastigheten och fördröjs i områdets stora
naturmarker (allmän platsmark). Dagvatten från vägar leds via
diken till stenkistor, för infiltration, alternativt infiltreras ut i
omgivande naturmark (allmän platsmark). I ej exploaterade ytor
infiltreras dagvattnet naturligt och tas under sommarhalvåret upp
av markvegetationen.
Konsekvenser
Det beräknade dagvattenflödet från området ökar efter
exploateringen eftersom andelen hårda ytor blir större. Området
förblir dock i stora drag ett grönt område med mycket
naturmark, vilket gör att kommunen bedömer att det finns goda
möjligheter för hantering av dagvatten samt vatten från skyfall
utan att risk för individ eller byggnad. Vid skyfall och stora
mängder dagvatten kommer dock vatten att lämna fastigheterna.
Innan granskning av detaljplaneförslaget måste ansvarsfrågan
lösas mellan VA-huvudmannen, huvudmannaskapet, exploatör
och framtida privata fastighetsägare.
Värme

Fjärrvärme är inte framdraget till planområdet.
El och tele

Värnamo Energi ansvarar för elledningar inom planområdet
medan Skanova ansvarar för teleledningar. Nya ledningsvägar
kan krävas av Skanova vid exploatering.
Eventuell nödvändig flytt, ny ledningsväg eller ombyggnad av
ledning bekostas av den som orsakar flytten. Nuvarande
teleanläggningar bör så långt som möjligt behållas i samma läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med en flyttning.
Genom planområdet i nord-sydlig riktning, parallell med väg
606 har E.ON Elnät en 50 kV luftledning. Denna kraftledning
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utgör alternativ anslutning för E.ONs station Åby T och är
därför normalt spänningsförande men inte belastad.
Avfall

Avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ska
ordnas inom fastigheterna, Gaturummen inom området är
utformade så att det inte uppkommer några problem för
renhållningsfordon att köra i området. Varje gata utan genomfart
har en vändplan med en diameter på som minst 15 m för
renhållningsfordon att vända på.
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Miljömålen
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar
upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete i
Sverige. Det miljömål som framförallt berör detaljplanen för
Rolstorp 1:3 med flera är God bebyggd miljö.
•

God bebyggd miljö
Den bebyggda miljön ska fylla människors och samhällets
behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar
utveckling.
Planförslaget innebär att en del yta avverkad barrskog tas bort
och ersätts av bostadsbebyggelse. Komplettering av befintlig
bebyggelse bedöms rimligt för området som har god tillgång på
naturområden, skog och vatten för rekreation. Större grönytor
bevaras inom området och ger goda möjligheter för de boende
och djur att röra sig genom området. På så sätt upprätthålls
möjligheten för boende och allmänhet att ägna sig år
fritidsaktiviteter, rekreation och vila inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan
belastas med, utan fara för påtagliga olägenheter. Idag finns det
miljökvalitetsnormer för:
- olika föroreningar i utomhusluften,
- olika parametrar i vattenförekomster,
- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten,
- omgivningsbuller.
Värnamo kommun har under perioden 1986-87 fram till 2017
genomfört olika mätningar av luftkvalitén i Värnamo tätort och
på andra enstaka platser i kommunen. För att tillgodose kraven
på kontroll av utomhusluften har Värnamo kommun därefter
deltagit i det samverkansområde som Jönköpings läns
Luftvårdsförbund står bakom. En första utvärdering av
resultaten har publicerats under 2015. Av denna framgår att
nivån ”nedre utvärderingströskel” överskrids vid några tillfällen,
vilket motiverar fortsatt kontroll av luftkvalitén. Något
överskridande av miljökvalitetsnorm förekommer inte.
Mätningar/beräkningar har utförts vid de mest belastade/
ogynnsamma platserna i Värnamo tätort. Belastningen av
luftföroreningar i kommunens övriga tätorter är väsentligt lägre
varför aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av
oacceptabla halter av luftföroreningar.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt miljöbalken (MB 6:5) ska kommunen undersöka om
planens genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. I undersökningen ska omständigheter
identifieras som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan,
vilka är beskrivna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5
§. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en
strategisk miljöbedömning för planen (MB 6:1).
Länsstyrelsen ges under plansamrådet tillfälle att yttra sig om
undersökning av betydande miljöpåverkan. Kommunen tar efter
samrådet beslut om planen förväntas medföra en betydande
miljöpåverkan eller inte.
Enligt MB ska ställningstagande formaliseras i ett särskilt beslut
och enligt PBL ska ställningstagandet och skälen för
bedömningen om planen inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen
Sammanfattningsvis från undersökningen av betydande
miljöpåverkan så påverkas miljömålen;
-

Frisk luft
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Begränsad klimatpåverkan¨
Ett rikt växt- och djurliv.

Utifrån undersökningen kommer följande frågor att utredas
vidare i planen:
- trafikbuller och olycksrisker av trafik
- grönsamband
- dagvatten
- geoteknik- och grundvattennivå
- strandskydd
- tillgång till utemiljö med rekreation för bostadsändamål.
Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att de redovisas
löpande i planbeskrivningen. Kommunens bedömning är därmed
att det inte krävs någon separat miljöbedömning i samband med
planläggningen av området.
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Genomförandefrågor
Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan för detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Efter samråd
och granskning antas planen av Kommunfullmäktige.
Kommunen verkar för att planen blir antagen under våren 2021.
Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år från det datum
planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad
rätt att bygga i enlighet med detaljplanen, och planen får inte
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den
ändras eller en ny plan tas fram. Vid förändring efter
genomförandetidens slut äger fastighetsägaren ingen rätt till
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga
planen.
Ansvarsfördelning och
huvudmannaskap

Värnamo kommun har som ambition att enskilt
huvudmannaskap ska gälla utanför Värnamo centralort. Det
innebär att aktuellt planområde kommer ha enskilt
huvudmannaskap. På platser med enskilt huvudmannaskap är
det normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av
fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman och som
avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls.
En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som
kommunen att iordningställa den allmänna platsen. Det är den
enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på
vilket sätt detta ska göras.
Värnamo kommun är huvudman för allmänna vattentjänster
inom planområdet, det vill säga tillhandahållande av vatten och
hantering av spillvatten. Kommunen bygger ut allmänna
ledningar och ansvarar för framtida drift och underhåll mot att
fastighetsägaren erlägger taxeenliga avgifter. I den mån
detaljplanen medför att befintliga ledningar behöver flyttas eller
att anläggande av särskild dagvattenhantering krävs bekostas
detta av exploatören.
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Värnamo Energi AB innehar områdeskoncession för elnätet
inom planområdet och ansvarar därmed för elnätsutbyggnad och
elförsörjning.
Värnamo Energi AB ansvarar också för optonätet i området.
Kostnaderna för inkoppling av VA, el, fjärrvärme och optokabel
med mera betalas av exploatören i enlighet med gällande taxa.
Avtal

Ett planavtal har upprättats mellan beställare och kommun.
Beställaren står för samtliga kostnader för framtagandet av
detaljplaneförslaget och därtill hörande utredningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggningar
med mera

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.
Planen möjliggör tillkomst av nya bostadsfastigheter på
kvartersmark för bostadsändamål omfattande cirka 8 hektar.
Fastighetsbildning och motsvarande åtgärder vidtas först efter
att detaljplanen har vunnit laga kraft.
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga
åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanen
påbörjas, vilket innebär:
Delar av Rolstorp 1:3 avstyckas till nya bostadsfastigheter
genom fastighetsbildning.
Ledningar

Inom planområdet finns ledningar för VA, el, tele/fiber samt en
luftledning med E.ON som ledningsägare. Dessa ledningar,
förutom luftledningen är i huvudsak dragna i väg och
naturområde och kommer fortsatt vara dragna inom allmän
platsmark med enskilt huvudmannaskap. De ledningar som inte
är placerade inom allmän platsmark ska flyttas till allmän
platsmark. Samtliga kostnader för dessa flyttar belastar
exploatören.
Ledningsägare ansvarar för att säkra sina befintliga och framtida
ledningar med medgivanden, nyttjanderätt, servitut eller
ledningsrätt.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi

Upprättandet av detaljplanen inklusive erforderliga utredningar
bekostas av exploatören. Kostnaden för detaljplanen tas ut via
planavtal mellan kommunen och exploatören. Ingen planavgift
tas ut vid bygglov.
Kostnaderna för bygglov samt inkoppling av VA, el, fjärrvärme
med mera betalas av exploatören i enlighet med gällande taxa.
Exploatören ansvarar för och bekostar i sin helhet
exploateringen inom kvartersmark samt beredandet av allmän
platsmark. I samband med exploateringen kan kompletterande
utredningar vad avser till exempel geoteknik och radon komma
att krävas. Ansvaret och kostnaden för dessa belastar
exploatören.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

För detaljplanen har dessa utredningar tagits fram:
-

Magnetfältsberäkning, Rolstorp 1:3>1, Värnamo , rapport,
E.ON Energidistribution AB, 2019-06-24
Dagvatten, Rolstorp 1: 3 m fl, Värnamo kommun, PM
Era Landskap i Skåne AB, 2020-03-18
Trafikbullerutredning, 12807, Rolstorp 1:3, Värnamo
Soundcon AB, 2019-03-13
Översiktlig geoteknisk undersökning, Rapport, 12707576,
Rolstorp 1:3, Värnamo
SWECO CIVIL AB, VÄXJÖ, 2019-12-18
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SÅ HÄR TAS EN DETALJPLAN FRAM MED
UTÖKAT PLANFÖRFARANDE
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller
länsstyrelsens yttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor
betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
• UPPDRAG

Förfrågan från exempelvis markägare eller nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en detaljplan.

• SAMRÅD

En detaljplan arbetas fram och efter beslut om samråd i
samhällsbyggnadsnämnden, skickas materialet ut till sakägarkrets,
vilka är bland annat berörda markägare och intressenter.
Samrådstiden är minst tre veckor. Inför samråd annonseras
information om planen i en ortstidning och kungörs på
kommunens digitala anslagstavla, kommun.varnamo.se.

• SAMRÅDSREDOGÖRELSE

I samrådsredogörelsen ska alla inkomna synpunkter från samrådet
redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och förslag på
ändringar.

• GRANSKNING

Formella granskningshandlingar arbetas fram utifrån eventuella
ändringar. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden ställs förslaget ut
under minst tre veckor. Materialet skickas ut till sakägarkrets och de
som lämnat in synpunkter under samråd. Inför granskning annonseras
information om planen på kommunens webbplats och på kommunens
digitala anslagstavla.

• GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Sammanställning av inkomna yttranden under granskning samt
förslag med anledning av dem. De som inte fått sina synpunkter
tillgodosedda får ett meddelande skickat till sig.

• ANTAGANDE

Detaljplanen hanteras via samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt antas av kommunfullmäktige. Senast dagen efter det
att protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på
kommunens digitala anslagstavla, meddelas länsstyrelsen,
lantmäteriet och berörda kommuner och regionplaneorgan och de
som senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda om att planen har blivit antagen.

• LAGA KRAFT

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut får detaljplanen
laga kraft efter tre veckor från det att beslutet tillkännagivits på
kommunens digitala anslagstavla. Kungörelse att planen har fått laga
kraft ska anslås på kommunens digitala anslagstavla och föras in i en
ortstidning.
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ROLSTORP 1:3 MED FLERA
(Rolstorp) i Värnamo kommun.

SÄNDLISTA
SAMRÅD E NLIGT PLAN - OCH BYGGLAGEN
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KAP ,

Planhandlingarna skickas till följande:
▪

Fastighetsägare enligt särskild förteckning

▪

Försvarsmakten
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Trafikverket

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

E.ON Eldistribution AB
PostNord Sverige AB
Skanova syd
TeliaSonera Skanova Access AB
Värnamo Energi AB
SÅM (Samverkan återvinning miljö
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

Centerpartiet Värnamo
Kristdemokraterna Värnamo
Liberalerna Värnamo
Miljöpartiet Värnamo
Moderaterna Värnamo
Socialdemokraterna Värnamo
Sverigedemokraterna Värnamo
Vänsterpartiet Värnamo
Värnamo Nyheter
Tidningen Finnveden
Värnamo.nu
Kommunala tillgänglighetsrådet, Kommunala pensionärsrådet
Värnamo stadsbibliotek och sjukhusbiblioteket, Barn- och utbildningsnämnden,
Kommunstyrelsen, Kulturnämnden, Medborgarnämnden, , Omsorgsnämnden, och Tekniska
utskottet,
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ROLSTORP 1:3
(Rolstorp) i Värnamo kommun.

SVARSBLANKETT
SAMRÅD enligt Plan- och bygglagen 5 kap, begränsat planförfarande
Svarsblanketten eller andra skriftliga synpunkter ska lämnas in på någon av nedanstående
adresser senast 4 september 2020, för att kunna beaktas.
•

e-postadress: samhallsbyggnad@varnamo.se

•

Värnamo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggavdelningen
331 83 Värnamo

Undertecknad har tagit del av ärendet och
❑ godkänner förslaget.
Godkänner du och övriga i samrådskretsen förslaget, får du inte fler möjligheter att lämna
synpunkter.

❑ har följande erinringar/kommentarer:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Min fastighetsbeteckning eller adress:_____________________________________________
Jag är berörd av planen i egenskap av (exempelvis fastighetsägare, granne, hyresgäst, förening
eller dylikt):
___________________________________________________________________________

Datum:_____________________________________________________________________

Underskrift:_________________________________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________________________

Information om hur Värnamo kommun behandlar dina personuppgifter enligt GDPR finns på
https://kommun.varnamo.se/personuppgifter

