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DEL AV FASTIGHETEN NYLUND 1:1, 
(VID KORSLIDSVÄGEN) 

 Dnr 20.0216.211A 

 

i Värnamo stad  

 
 
UTREDNING INFÖR PLANBESKED 
 

 

Begäran om planbesked för del av fastigheten Nylund 1:1 kom in från Marie födelses 

församling till kommunen 2020-01-22. Kompletterande handlingar kom in till kommunen 

2020-02-17. 
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PLANBESKED  

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en 

planläggning, i ett planbesked senast fyra månader från det att begäran har kommit in (5 kap. 

2,4§§ PBL).  

En begäran om planbesked ska innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med 

den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om ett planbesked innebär 

åtgärder som avser byggnadsverk, ska begäran även innehålla en beskrivning av 

byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning (5 kap. 3§ PBL) 

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Avser 

kommunen att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då 

planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om 

att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. Om 

kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för 

detta. (5 kap. 5§ PBL) 

Planbesked enligt 5 kap. 2§ i PBL får inte överklagas (13 kap. 2 § PBL). 

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för beslut om planbesked (12 kap. 8§ PBL) enligt gällande 

taxa. 

BESKRIVNING AV ÅTGÄRD 

Marie födelse församling begär planbesked med syfte att uppföra en kyrka med tillhörande 

verksamheter inom del av fastigheten Nylund 1:1.  

Åtgärden innebär att befintliga baracker 

inom området rivs och att området 

möjliggör för kyrka och där till hörande 

verksamheter. Sökanden önskar köpa 

mark (del av fastigheten Nylund 1:1) i 

anslutning till Korslidsvägen), om cirka 

5000 - 6000 m2 av Värnamo kommun. 

Församlingen har för avsikt att bygga en 

kyrka för regelbundet gudstjänstfirande 

och hållande av förrättningar. Lokaler 

för andra församlingsaktiviteter såsom 

söndagsskola, kursverksamhet, 

dagverksamhet för olika åldrar och 

kyrkkaffe förväntas innefattas i området. 

I anslutning till dessa byggnader är det 

även tänkt att prästens bostads ska 

finnas. Exploatören önskar möjliggöra 

för en högsta byggnadshöjd om 15-20 

meter för att möjliggöra en mer markerad förhöjd del över kyrkorummet. Resterande del av 

byggnaden kommer vara lägre. Exploateringsgraden önskas vara cirka 30% av fastighetsarean.  

Fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Värnamo stad, i anslutning till Korslidsvägen. 

Väster om aktuellt område finns ett bostadsområde, i söder ett verksamhetsområde och i norr 

och öster angränsar området till naturmark.  

Utdrag ur fastighetskartan från Värnamo 

kommun, 2019. Ungefärlig avgränsning av 

aktuellt område markerat med röd linje.  
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GÄLLANDE PLANER  

Det finns inga gällande detaljplaner för området idag, det finns inte heller några planprogram 

eller områdesbestämmelser. 

Vid framtagande av en ny detaljplan ska ett utökat planförfarande tillämpas om planförslaget 

inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av 

betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. En ny detaljplan för aktuellt område kan antas ha ett stort allmänt 

intresse och behöver därför hanteras med ett utökat planförfarande.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan 

För Värnamo kommun gäller översiktsplanen Mitt Värnamo 2035, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-05-29. Planområdet nämns inte specifikt i översiktsplanen, men det 

finns ställningstagande som berör bland annat:  

- Ny bebyggelse i tätorterna ska i första hand ske i förätningslägen och inom tätorternas 

nuvarande utbredning, i kollektivtrafiknära lägen och i kollektivtrafikstråk. Ny 

bebyggelse ska primärt förläggas till redan ianspråktagna, hårdgjorda ytor. Tillägg av 

bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig blandad bebyggelse.  

 

- För omvandlingsområden och för exploateringsområden som tidigare inte varit 

bebyggda ska kommunen i sin planering verka för en blandning av funktioner, 

upplåtelseformer och goda kollektiva förbindelser. Ett effektivt markutnyttjande ska 

eftersträvas och hänsyn ska tas till platsens förutsättningar och till det omgivande 

landskapet.  

 

- Kommunen ska vid lovgivning och planering verka för att andelen friyta ska vara 

godtagbar, utifrån det geografiska läget och exploateringsgrad.  

 

- Kommunen ska i planering verka för ett minskat bilberoende och en minskad biltäthet i 

kommunens tätorter genom att invånarna ges goda möjligheter att välja andra 

transportmedel än bilen.  

Riksintresse  

Området ligger inom Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt. Det innebär att kommunen 

ska samråda med Försvarsmakten i detaljplanskedet om planen möjliggör för byggnation över 

20 meter.  

Luftfartsverket och berörda flygplatser (en cirka 60 kilometers radie från respektive flygplats) 

är sakägare vid byggnation över 20 meter och även dessa ska höras i samband med 

planprocessen. För Värnamo kommuns del kan Växjös och Jönköpings flygplatser vara 

berörda.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR,  FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Natur, geoteknik och kultur 

Mark och vegetation  

Området utgörs främst av ianspråktagen mark i form av en asfalterad yta med fem baracker. De 

nordligaste och östligaste delarna av området utgörs delvis av trädbevuxen mark och delvis av 

öppen mark. Marken ägs av Värnamo kommun.  

Geotekniska förhållanden  

 
 

 

Det finns ingen geoteknisk undersökning för aktuellt område. I detaljplaneskedet behöver en 

geoteknisk undersökning tas fram.  

Radon 

Enligt SGU:s översiktliga kartering av markradon från 2010 är aktuellt område beläget inom 

normalriskområde för markradon. I samband med den geotekniska undersökningen bör 

radonprover tas.  

Dagvatten 

Fastigheten är inte ansluten till någon dagvattenservis idag. Dagvattennätet i området har 

begränsad kapacitet. Tillkommer det mer hårdgjorda ytor i området så ökar dagvattenflödena, 

därmed behöver en dagvattenutredning utföras som utreder möjligheterna att fördröja eller på 

annat sätt ta hand om dagvattnet i området.  

Fornlämningar 

Närområdet är rikt på fornlämningar. Avståndet till de närmaste fornlämningarna är cirka 70 

respektive 80 meter. Kategorin av fornlämningar utgörs av gravar. Dessa har generellt ett 

fornlämningsområde på ca 100 meter. Det är en faktor som innebär att det kommer krävas en 

arkeologisk förundersökning om någon yta som inte är hårdgjord idag ska tas i anspråk för 

verksamheten. Frågan kan innebära begränsningar på storleken för den kommande fastigheten, 

frågan behöver hanteras vidare i detaljplaneskedet.  

 

Jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).  

Blått = Morän 
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Bebyggelseområde 

Gestaltningen av kyrkan med tillhörande bebyggelse blir av stor vikt, med tanke på 

omgivningen med närheten till bostäder och naturområde. Bebyggelse enligt inskickat förslag 

kan innebära begränsningar för verksamhetsområdet i söder, dock utgör befintliga bostäder 

redan en begränsning för en verksamhetsutveckling i detta område.  

Bostäder 

Bostäder finns i nära anslutning, väster om aktuellt området, vid Ugglegatan. Bebyggelse utgörs 

av villor, främst i ett respektive ett och ett halvt våningsplan med tegeltak och källare. Fasaderna 

på husen varierar främst mellan trä och tegel med varierande färgsättning.  

Inom området ska det möjliggöras för minst en bostad, vilken kommer tillhöra prästen. Detta 

bedöms vara förenligt med användningen C-samlingslokaler. Ska det skapas fler bostäder inom 

planområdet bör en del av detaljplanen planläggas som B-bostäder. Frågan behöver hanteras 

vidare i detaljplaneskedet.  

Arbetsplatser, övriga bebyggelse 

Söder om området finns bebyggelse som utgörs av ett verksamhetsområde.   

Naturmiljö 

Området/anslutande område är beväxt med enstaka lövträd, fruktträd och prydnadsbuskar. Det 

finns även enstaka större ekar och björkar. En Plan för grönstruktur i Värnamo stad håller på 

att tas fram. Enligt planen ligger området vid ett övrigt grönområde. Området ligger i anslutning 

till ett grönt stråk där de gröna kvalitéerna ska utvecklas. Stor del av området består idag av en 

asfalterad yta. 

Ny bebyggelse innebär att redan asfalterade ytor tas i anspråk för samlingslokaler. Påverkan på 

naturen är begränsad. Befintliga värden bör i möjligaste mån bevaras.  

Gator och trafik 

Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Gatunätet och gång- och cykelvägnätet i anslutning till området är relativt utbyggt. Området 

nås via Korslidsvägen från Väg 127 (Nydalavägen). Gång- och cykelväg finns söder om 

Bostäder väster om aktuellt område, 2020.  
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området, som följer längs med Julias väg, och som sedan fortsätter till verksamhetsområdet, 

därifrån kan man sedan ta sig till området via Korslidsvägen.  

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplatser är belägna vid Oskarsgatan och Vråenvägen. En detaljplans 

genomförande bedöms ge positiv effekt genom att reseunderlaget stärks för befintlig 

kollektivtrafik.  

Parkering  

Det är den enskilde fastighetsägares skyldighet att inrätta parkeringsplatser till den verksamhet 

som finns på fastigheten.  

 

Kommunens parkeringsnorm har olika värdetal för att få ut antal bilar/BTA som olika 

användningar kan behöva. För samlingslokaler ska en särskild utredning göras. För bostäder 

som är belägna utanför centrum är behovet enligt parkeringsnormen 13,5 bilplatser per 1000 

kvm bruttoarea (BTA) inklusive besöksparkering. Bostadsparkering får inte samnyttjas eller 

avlösas i Värnamo kommun. Det bedöms finnas förutsättningar för att lösa parkeringsbehovet 

inom föreslagen fastighet. Frågan behöver hanteras vidare i detaljplaneskedet.  

 

Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller  

Buller är ett 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).  

Då området till viss del kommer innebära bostäder bedöms det rimligt att gällande riktvärden 

uppnås även för samlingslokalen inom området. Då området ligger i relativt nära anslutning till 

både Nydalavägen och Europaväg 4 behöver en bullerutredning tas fram i detaljplaneskedet.   

Farligt gods  

På Nydalavägen (cirka 140 meter från området) och Europaväg 4 (cirka 150 meter från 

området) kör det transporter med farligt gods. Riskerna med farligt gods bedöms inte vara 

omfattande, men behöver beaktas i det kommande planarbetet.  

Farlig verksamhet 

Söder om området finns en tankstation, vilket innebär att det finns transporter som passerar 

området. Avståndet från tankstationen till kyrkan är cirka 90. Tankstationen innehåller endast 

diesel, vilket 90 meter bort inte kommer ha någon betydande värmestrålning vid en brand. 

Transporterna som passerar området kan antas ske i låga hastigheter och anses därmed innebära 

en lägre risk. Riskerna bedöms inte vara omfattande, men behöver beaktas i det kommande 

planarbetet.  

Markföroreningar  

Det finns ingen indikation på markföroreningar inom eller i anslutning till området. En historik 

angående vilka verksamheter som varit verksamma i området bör tas fram i detaljplaneskedet 

för att ta ställning till om frågan behöver utredas vidare. 
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Teknisk försörjning 

- Området ligger i direkt anslutning till kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. 

- Det finns inget utbyggt fjärrvärmenät i anslutning till området.  

- Inom Värnamo stad ansvarar Värnamo Energi AB för elen.  

- Inom området finns en transformatorstation som tillhör Värnamo Energi AB. I 

detaljplanen behöver det utredas vidare om transformatorstationen ska finnas kvar eller 

om den ska flyttas. Om transformatorstationen ska ligga kvar kommer det förmodligen 

behövas u-områden som säkerställer ledningarna.  

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Föreslagna åtgärder innebär att befintliga baracker inom området rivs och att området istället 

möjliggör för samlingslokaler inom del av fastigheten Nylund 1:1.  

Föreslagen byggnation av samlingslokaler på mark som idag främst är ianspråktagen av 

baracker och asfalterad yta innebär att intentionerna i översiktsplanen; att ny bebyggelse i 

tätorten i första hand ska ske i förtätningslägen och inom tätortens nuvarande utbredning följs.  

Att omvandla befintlig yta med baracker och asfalterad yta inom del av fastigheten Nylund 1:1 

förväntas bidra till en mer levande och trygg miljö och en mer effektiv användning av redan 

ianspråktagen mark än i dagsläget.  

Föreslagen byggnation kommer innebära att trafikrörelserna ökar i området. En detaljplans 

genomförande bedöms ge positiv effekt genom att reseunderlaget stärks för befintlig 

kollektivtrafik.  

SAMMANFATTNING  

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och det kan inte överklagas. 

Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. 

Med förbehåll för nedanstående åtaganden anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är 

möjligt att påbörja planläggning för samlingslokaler inom aktuellt område.  

- Då planen ligger i anslutning till ett verksamhetsområde behöver konsekvenserna av detta 

studeras vidare i ett kommande planskede. Även riskerna med farligt gods behöver beaktas i 

planarbetet. En historik för tidigare verksamheter i området behöver tas fram för att kunna ta 

ställning till om eventuella markföroreningar behöver utredas vidare.  

- I ett kommande planarbete behöver utredningar tas fram; bland annat geoteknisk utredning 

inklusive mätning av markradon, dagvattenutredning, bullerutredning och en arkeologisk 

förundersökning. I ett kommande detaljplaneskede kan det även finnas behov av andra 

utredningar.  

- I ett kommande planarbete kan det vara bra att ta ett helhetsgrepp över hela området (med 

verksamheterna söder om aktuellt område) för att se hur det kan utvecklas i framtiden.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planläggningen kan resultera i beslut om att anta 

en detaljplan för del av fastigheten Nylund 1:1, tidigast under andra halvåret 2021, med 

förbehåll att ansökan om planuppdrag lämnats in och att planavtal upprättas.  

 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
mars 2020 

 

Sofie Finnander  
Planeringsarkitekt  
 


