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Detaljplan för del av fastigheten Dnr PLAN 2018.2220 

BOR 1:195 MED FLERA   

(Anslutning till förbifart) i Bor tätort  
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

ALLMÄNT 

Detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort har 

varit utställd för granskning enligt PBL 5 kap, under tiden 15 april 2022 – 13 maj 2022. 

Handlingarna har varit utställda i Stadshusets foajé, på Miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltningen samt på Värnamo huvudbibliotek. De har även funnits 

tillgängliga på biblioteksfilialen i Bor och på kommunens webbplats. 

 

Fem yttranden utan erinringar och tre yttranden med erinringar har kommit in. Dessa 

kommenteras nedan. 

 

YTTRANDEN UTAN ERINRINGAR 

- Länsstyrelsen i Jönköpings Län 

- Lantmäteriet 

- Trafikverket 

- Tekniska utskottet Värnamo kommun 

- Fastighetsägare Bor (GDPR)  

 

YTTRANDEN MED ERINRINGAR  

E.ON Energidistrubition AB 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. 

 

E.ON noterar utlagt E1-område. Vi ser dock att det finns prickad mark inuti E-området, vilket 

vi yrkar för ska försvinna, då det annars kan skapa problem vid ett eventuellt framtida byte av 

stationen.  

 

E.ON har i samrådsskeendet inte yrkat för några fler E-områden, men inser att detta kommer 

att behövas för framtiden. E.ON önskar att E1-område sätts ut någonstans inom röd ring i 

inklippt bild nedan för att klara av framtida elbehov. Ett minsta område på 6 x 6 meter ska 

vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna 

ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och 

brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta 

sig till transformatorstationen med tungt fordon.  

 

Inom det norra ”blocket” kvartersmark (se nedan inklippt bild gulinringat) tycker E.ON det i 

dagsläget är svårt att säga hur många transformatorstationer som kan tänkas behövas, detta 
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beror på framtida bebyggelse. För att möjliggöra byggandet av ny nätstation/er inom 

planområdet föreslår vi att en generell byggrätt för transformatorstation redovisas på plankarta 

och i planbestämmelser (E1- Transformatorstation). Placering och utformning av den nya 

nätstationen/erna får sedan bestämmas vid projekteringen av området 2  

 

E.ON noterar i samrådsredogörelsen att u-område inte vill läggas ut i planen. Vi vill därav 

göra ett förtydligande med att för våra lågspänningsanläggningar samt ledningar ut från 

kundägda stationerna (BOR-905 samt BOR-904) grundar vi vår rätt med de allmänna 

avtalsvillkoren (NÄT 2012N) som gäller mellan elnätsföretaget och näringsidkare.  

 

För vår transformatorstation har vi rättighet (inskrivning 06-IM2-98/377.1) som ger oss rätt 

att uppsätta och för all framtid bibehålla transformatorskiosken med tillhörande jordkablar. 

Därav yrkar E.ON på att eventuella flyttningar eller ändringar av E.ONs anläggningar 

bekostas av exploatören, vilket ska framgå i genomförandebeskrivningen. 

 

Kommentarer 

- Prickad mark tas bort inom E-området. Avstånd säkras med prickad mark inom intilliggande 

kvartersmark.  

- E-område läggs till vid vändplats på Kvadervägen.  

- I norra blocket kvartersmark läggs ingen generell byggrätt för nätstation in i plankartan. 

Läge och antal transformatorstationer som kan bli aktuellt för området avgörs när marken 

säljs och byggs ut. Kommunen bedömer att industrimark inte utgör ett hinder för att uppföra 

tillhörande transformatorstationer. Möjligheten till transformatorstation bevakas i och med 

framtida avstyckningar, försäljningar och/eller bygglovsprövningar.  

- Genomförandebeskrivningen kompletteras med kommentar om att eventuella förflyttningar 

eller ändringar av ledningar belastar exploatören.  

 

Bors Näringslivsförening 

Vi i Bors Näringslivsförening vill lämna följande yttrande. 

 

Vi emotsätter oss en detaljplan som inte omfattar en direktanslutning av det nuvarande 

industriområdet. 

 

Vi emotsätter oss en detaljplan som inte omfattar en direktanslutning av det nya 

industriområdet norr om befintligt industriområde. 

 

Motivering: 

 

Först vill vi referera till de synpunkter vi framfört vid samrådet. 

 

Vi har under tre års tid fört en dialog med tjänstemän och politiker vid Värnamo kommun. Vi 

kan nu konstatera att inget av det vi framfört har beaktats vid framtagning av förslag till 

detaljplan. 

 

Vårt förslag (se bilaga 1) att ansluta befintligt industriområde och det nya industriområdet 

kommer att spara Värnamo kommun uppskattningsvis minst 5 mkr. Förslaget ger utrymme 

för fler industrier inom redan planlagt område och det kommer att öka attraktiviteten och 

möjligheterna för nya etableringar. Det förslag som Värnamo kommun presenterar 

förlänger transporter in/ut från Rv 27 med 1 km. Detta orsakar en onödig miljöbelastning 

vilket är en belastning som kommer drabba våra företag när vi gör våra miljöredovisningar. 
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Värnamo kommun har lämnat följande kommentar på våra synpunkter: 

 

Kommentarer 

- Kommunen bedömer att det allmänna intresset för en trygg, säker och effektiv 

infart till Bors samhälle överväger intresset att skapa en genare av/påfart direkt 

till industriområdet.  

 

De sakkunniga personer vi talat med delar vår uppfattning om att en rondell är en avsevärt 

säkrare trafikmiljö jämfört med en förskjuten fyrvägskorsning anlagd mitt i en kurva med 

tillhörande stor höjdskillnad. 

 

Slutligen, när vi för fram våra önskemål till Trafikverkets tjänstemän hänvisar de till att "det 

är Värnamo kommun som behöver driva frågan om anslutning då detta inte ligger i 

Trafikverkets uppdrag". Vi gör bedömningen att det nu måste göras ett omtag på 

detaljplanen. Värnamo kommun, som ansvarig för både detaljplanen och för att 

tillhandahålla attraktiv industrimark, bör bjuda in till ett gemensamt möte med Trafikverket 

och oss berörda företagare för att skyndsamt ta fram ett nytt förslag på detaljplan. 

 

Kommentarer 

- Kommunen kvarstår vid bedömningen att det allmänna intresset för en trygg, säker och 

effektiv infart till Bors samhälle överväger intresset att skapa en genare av/påfart direkt till 

industriområdet. Kommunen kommer alltså inte planlägga för en direkt anslutning till 

genomfarten från de två ytorna industrimark som hamnar på var sin sida om genomfarten. 

Kommunen har sedan granskningen samrått med Trafikverket, vilka delar kommunens 

bedömning.  

 

Lundströms i Bor AB 

Hejsan   

Vill bara meddela att vi stöder Bors näringslivs föreslag till infart till vårt industriområde.   

Allt annat verkar fruktansvärt feltänkt.   

 

Kommentarer 

- Se svar ovan.  

 

ÖVRIGT  

- Huvudmannaskapet för park- och naturområden (allmän plats) inom detaljplanen 

ändras från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen äger samtliga ytor 

redan idag. Enskilt huvudmannaskap kvarstår på gator inom planområdet.  

 

Juni 2022 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 


