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Planbeskrivning 

 

Handlingar 

Till denna detaljplan hör  

följande handlingar: 

▪ Planbeskrivning  

▪ Plankarta med bestämmelser  

▪ Granskningsutlåtande 

▪  

 ▪ Utredningar som tagits fram  

för denna detaljplan:  

- Geoteknisk utredning (BGK AB, 17-06-12) 

▪ - Riskutredning (ÅF consult, 18-02-08) 
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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 

Allmänna platser med  
kommunalt  
huvudmannaskap 

Park, syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 

markanvändningen förblir parkmark och att kommunen är 

huvudman för marken. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 

kap 5 § punkt 2 PBL. 

Gata, bestämmelsen anger gata som markanvändning för allmän 

trafik. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 2 

PBL. 

Kvartersmark 

Bostäder, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 

byggnation av bostäder. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 

4 kap 5 § punkt 3 PBL.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Omfattning 

Korsmark – Marken får endast förses med komplementbyggnad 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa mark som enbart får 

bebyggas med komplementbyggnader eller parkering. Lagstöd 

för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Högsta nockhöjd i meter 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra en byggnation till 

angiven högsta nockhöjd. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 

4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

e1 – Största exploatering är värdet angivet i kvadratmeter 

byggnadsarea. Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken 

omfattning fastigheten får bebyggas. Bestämmelsen har lagstöd i 

4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Placering 

Prickmark – Byggnad får inte uppföras 

Syftet med bestämmelsen är säkerställa placering av ytor för 

utevistelse och rekreation inom fastigheten. Lagstöd för denna 

bestämmelse  
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Utförande 

 

b1- Friskluftsintag får ej placeras mot järnvägen, PBL 4 kap. 16 

§ 1 st 1 p. Syftet med bestämmelsen är att minska risken att 

giftiga gaser sprids till bostäder genom ventilation vid olycka 

med farligt gods. 

b2- Utrymning av bostäder ska vara möjlig i riktning bort från 

järnväg, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att alternativa 

utrymningsvägar som leder bort från järnvägen vid olycka med 

farligt gods på järnvägen. 

Utformning 

f1 – Fasader ska utformas i trä, puts eller tegel. Syftet med 

bestämmelsen är att ny bebyggelse ska harmoniera med befintlig 

bebyggelse. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § 

punkt 1 PBL. 

f2 - Taket ska utformas som sadeltak. Syftet med bestämmelsen 

är att reglera byggnationens uttryck för att harmonierna med 

befintlig bebyggelse Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 

kap 16 § punkt 1 PBL. 

f3 – Tak ska vara i tegel. Syftet med bestämmelsen är att ny 

bebyggelse ska harmoniera med befintlig bebyggelse. Lagstöd 

för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL. 

Intervall för takvinkel i grader. 

Syftet med bestämmelsen är att reglera byggnationens uttryck 

för att harmonierna med befintlig bebyggelse. Lagstöd för denna 

bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.  

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden 

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. 

  

f2 
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Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten 

Värnamo 14:2. Planområdet avgränsas i öster av Floragatan, i 

söder av gång- och cykelbanan i Västermovägens förlängning 

och i väster av bostadsbebyggelsen på Dalstigen. Ny bebyggelse 

ska harmoniera med befintlig bebyggelse så att området får en 

sammanhållen karaktär. 

Planförslaget ska även se över trafiksituationen och angöring till 

området för en säker trafiklösning för såväl planområdet som 

angränsande kvarter.  

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 miljö-

kvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att 

människor utsätts för varaktig störning.   

Planens läge, areal  
och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 0,7 hektar och är beläget cirka 750 

meter söder om Värnamo centrum. Planområdet utgörs i 

huvudsak av två ytor som idag används som park, samt gata 

däremellan. Planområdet avgränsas av Västermovägens 

förlängning i söder, Floragatan i öster, samt befintlig bebyggelse 

i väster.  

 

  



   

Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 6 (35) Planbeskrivning 

 

Tidigare ställningstaganden 

Nedan redovisas eventuellt påverkade riksintressen samt 

relevanta ställningstaganden och beslut av Värnamo kommun. 

Översiktsplan 

Värnamo kommun har sedan våren 2019 en ny översiktsplan 

som kallas Mitt Värnamo 2035. Översiktsplanen pekar inte ut 

planområdet för något speciellt ändamål, men översiktsplanen i 

sin helhet ger indikationer på att staden i stort kommer behöva 

förtätas inom dess befintliga bostadsområden. Att föräta på ett 

centralt läge som på Karlsdal, harmoniserar därför väl med 

översiktsplanen.  

Detaljplaner med mera  

Huvuddelen av planområdet, den stora ytan söder om Dalstigen 

är idag planlagd som Park. Ytan norr om Dalstigen är planlagd 

som parkering och kvartersmark för Bostadsändamål med 

byggrätt enbart för garage.  

Nedanstående befintliga detaljplaner berörs direkt av 

planförslaget. För de markområden som ingår i det nya 

detaljplaneförslaget upphör nedanstående planer att gälla vid 

den tidpunkt då den nya detaljplanen vinner laga kraft. 

F 085 Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Göken, 

Vipan och Berguven i Värnamo stad, 1955-04-28 

F 328 Del av Värnamo 14:2, 2005-09-12 

Äldre stads- och byggnadsplaner gäller sedan Plan- och 

bygglagens införande som detaljplaner. Ingen av de ovanstående 

planerna har någon genomförandetid kvar. 

 

F 085  Är en äldre stadsplan över den södra delen av 

Karlsdal. Aktuellt planområde ingår som en del av denna 

stadsplan, och är här reglerat som PARK. Den norra delen av 

planområdet, norr om Dalstigen har i detaljplan F 328 från 2005 

ändrats till bostadsändamål, men medger endast parkering och 

garage. 

Riksintresse  

Området påverkas av riksintresset för kommunikation i och med 

närliggande kust-till-kust-bana mellan Göteborg, Kalmar och 

Karlskrona. Risk och buller från järnvägen har beaktats i 

planläggningen. Planen bedöms inte påverka riksintresset 

negativt. 
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Kommunala beslut i övrigt  

Området är utpekat i Värnamo kommuns grönplan, antagen 

1991. I grönplanen pekas planområdet ut som park, klass II, det 

vill säga värdefull.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planbesked den 28 

februari 2017 för aktuellt planförslag på del av Värnamo 14:2. 

2017-03-28 gav nämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta detaljplanen. 

Markanvisningsavtal mellan exploatören och Värnamo kommun 

skrevs på av Samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober 2017.  

 

 

Förslag till exploatering som medföljde planbeskedet 
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Förutsättningar, förändringar  
och konsekvenser 

I denna del av planbeskrivningen beskrivs förutsättningarna för 

planområdet, de fysiska förutsättningarna vid och inom 

planområdet, liksom de regler och juridiska förutsättningar som 

har stor påverkan på detaljplanen. Förändringarna som 

möjliggörs av planen och anledningarna till förändringarna 

beskrivs ämnesvis. Även konsekvenserna av ändringarna 

beskrivs löpande i denna del 

Natur, geoteknik och kultur 

Mark och vegetation  

Förutsättningar  

Planområdet består till stor del av parkmark, med stora gräsytor 

och träd. Träd i allé förekommer på planerad kvartersmark för 

bostäder. Delar av planområdet är asfalterad gata.  

Topografin i området är förhållandevis plan. Höjdskillnaden 

inom planområdet är cirka 0,7 meter och lutar från +148,5 meter 

över havet i norr till +147,8 meter över havet i söder.  

I nära anslutning till planområdet finns mycket grönyta, bland 

annat vegetationszonen utmed ån Lagan och Apladalen på andra 

sidan ån.  

 

 

På ortofotot kan man utläsa befintlig användning i området samt se kringliggande 

vegetation och natur och närheten till Lagan. 
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Gräsyta inom planområdet som tas i anspråk för bostadsbebyggelse 

Förändringar  

Planen medför att parkyta och grönytor i den södra delen av 

planområdet kommer minska när stora delar av gräsytorna tas i 

anspråk för bostadsbebyggelse. Därmed ökar den hårdgjorda 

ytan.  

Den norra delen av planområdet, norr om Dalstigen, planläggs 

ånyo som parkmark med möjlighet att tillskapa en mer kvalitativ 

park eller lekplats. Utmed Floragatan finns på den större 

gräsytan en rad med rönnträd. Om dessa träd kommer behöva 

tas bort för att genomföra ny bebyggelse på kvartersmark för 

bostad, ska dispens (biotopskyddsdispens) sökas från 

Länsstyrelsen. Det kan då bli aktuellt med flytt eller 

nyplantering efter byggnationen.  

Geotekniska förhållanden  

 

BGK AB (Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB, 

2017-06-12) har genomfört en geoteknisk undersökning på yta 

planerad för bostadsbebyggelse. 

Jorden inom området består av ett ytligt mullskikt av mull, sand 

silt och en del sten. Fyllningens mäktighet är 1,0 meter. 

Fyllningen underlagras av cirka 3 meter silt. Den översta första 

metern av silten består av torrskorpa. Silten vilar på siltig lera 

som har en mäktighet på cirka 14 meter enligt utvärderade CPT-

sonderingar.  

 Konsekvenser  

Mot bakgrund av förekommande mycket löst lagrad siltig lera 

bedöms grundläggning på friktionspålar krävas. Vid 

grundläggning på pålar bestäms lastkapaciteten på pålarna 

genom att stötvågsmätning utförs på ett antal provpålar i 

samband med att arbetet startar eller eventuellt i förväg.  
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Det aktuella planområdet ligger inom yttre skyddsområde för 

grundvattentäkt, vilket bland annat innebär att täkt av grus, sand, 

lera eller jord eller schaktning inte får ske till lägre nivå än cirka 

en meter över högsta grundvattenyta1. Vid schaktning lägre än 

cirka 1 meter över högsta grundvattenyta i området ska alltså 

tillstånd ha sökts och givits. Behöver man avvika från 

Länsstyrelsens gällande föreskrifter, vid bland annat sanering av 

förorenad mark eller vid anordning av källarvåning, ska 

undantag meddelas av Länsstyrelsen efter hörande av 

samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden och vattenverkets 

huvudman.  

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. 

 

Planområdet ligger precis som stora delar av Värnamo stad, 

inom ett eventuellt högriskområde för radon. Inför nybyggnation 

bör kompletterande mätningar utföras. Redovisning av uppmätta 

halten av markradon kommer att krävas i bygglovsskedet, 

byggtekniska åtgärder kan då bli aktuella. 

Risk för skred/höga  
vattenstånd 

Planområdet ligger 150 meter från Lagan och cirka fem meter 

över Lagans normalvattenstånd. Mellan Lagan och planområdet 

är marken redan bebyggd. Inom planområdet finns ingen risk för 

markskred eller höga vattenstånd (beräknat utifrån 100-årsregn). 

 

1 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för grundvattentillgångar för Värnamo, Värnamo 

kommun, beslutade den 3 december 1986. 

Beräknad utbredning vid översvämning, 100-årsregn, 

Sveriges geotekniska institut (SIG) webverktyg 
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Fornlämningar 

 

Fornminnen skyddas av Kulturmiljölagen (1988:950), vars syfte 

är att försäkra tillgången till en mångfald av kulturmiljöer nu 

och i framtiden. Om fornfynd påträffas ska kontakt omedelbart 

tas med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 

Marken ligger inom redan detaljplanelagt område. Några 

uppgifter om fornlämningar eller andra kulturhistoriskt 

intressanta lämningar finns inte inom planområdet (FornSök 

2017-12-04).  
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Bebyggelseområden 

Bostäder 

 Förutsättningar  

Den omgivande bebyggelsen består uteslutande av bostäder, 

som varierar i storlek, upplåtelseform och utseende. Öster om 

planområdet, utmed Floragatan ligger ett kvarter med cirka tjugo 

villor i 1-1,5 plan. Villorna utmed Floragatan är alla likadana, 

till storleken och fasadmaterial. De är uppförda i rött tegel med 

brant sadeltak. Ett av husen har på senare år färgats om till vitt. 

Förgårdsmarken och trädgårdarna varierar i utseende. Samtliga 

hus har ett mindre garage och tillbyggnad med inglasat uterum. 

 
Villor i väster 

Väster om planområdet ligger ett radhusområde, med 

tvåvåningslängor i trä. Området består av en längre länga utmed 

Dalstigen och fyra mindre längor vinkelrätt mot den längre 

längan och Västermogatan. Strukturen ger känslan av små 

gårdsbildningar. Fasaderna är färgade i ljusa kulörer; grått och 

beige. De fönsterlösa gavlarna i rött. Mot planområdet har det 

närmaste huset trädgårdar och uteplatser. Byggnaderna upplevs 

som låga, trots sina två våningar. 

 
Radhus mot grönytan och Dalstigen 
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Nordväst om planområdet ligger ett flerbostadsområde 

bestående av fyra byggnader med två våningar med inredd vind. 

Fasaderna är putsade och färgade med ljusa pastellfärger i grönt 

och rosa. Runt fönsterna har man breda vita ramar, vilket skapar 

en fasad som upplevs ljus och öppen. Husen är ställda så att de 

bildar en innergård. 

 

 
Flerbostadshus i kvarteret Vispan, mot planerad parkyta.  

 Förändringar  

Ny bostadsbebyggelse föreslås på aktuell del av Värnamo 14:2. 

Bebyggelsen föreslås uppföras i upp till två våningar med inredd 

vind, i flerfamiljshus och/eller radhus. Förslaget visar en 

byggnation om cirka 25 lägenheter. 

 Norr om Dalstigen, utmed fastigheten Vipan planläggs en remsa 

med sex meters bredd för bostadsändamål, i syfte att möjliggöra 

större uteplatser för fastigheten Vipan. Marken får inte 

bebyggas.  
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Förslag på möjlig exploatering vid genomförande av planen.  

Arbetsplatser 

 Området planläggs för bostäder, park och gata. Intilliggande 

område består också det av i huvudsak bostäder. Ett mindre 

antal arbetsplatser finns i förskolan i planens omedelbara närhet. 

Till Värnamo centrum som har ett brett utbud av arbetsplatser 

inom service, kontor och handel, är det mindre än 1 kilometer. 

Offentlig service  

 Planområdet ligger centralt i Värnamo tätort. Utbudet offentlig 

service är därmed att anse som god i närområdet. Närmast på 

Dalstigen finns förskola. Inom en radie på ett par 100 meter 

finns både skola, förskolor, vårdcentral, sjukhus samt 

fritidsanläggningar som simhall, sporthall och friluftsområde. 

 Efterfrågan på offentlig service kommer inte öka nämnvärt som 

konsekvens av planen. 

Kommersiell service 

 Inom planområdet finns ingen kommersiell service.  

 Planområdet ligger cirka 750 meter söder om Värnamo centrum 

med god tillgång till butiker, restauranger och annan 

kommersiell service. Tillkommande boende i området tillför nya 

rörelsemönster och ytterligare underlag för centrumhandel och 

centrumnära upplevelser och rekreation. 

Tillgänglighet 

 Förutsättningar  

I Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, antagen 

av Kommunfullmäktige 2012-11-29, § 222, anges som 

målsättning: 
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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 funktionshindrade enligt riktlinjer 

i gällande lagstiftning samt Boverkets byggregler.  

   

 Planområdet är förhållandevis plant och ger goda förutsättningar 

för att skapa tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar.  

 

 Förändringar  

Tillgänglighetsfrågorna rör i första hand hur byggnader utformas 

med entréer och andra handikappvänliga åtgärder. 

Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med 

bygglovsprövning.  

Byggnadskultur och  
gestaltning 

 Förutsättningar  

Kommunfullmäktige har 19 juni 2013 antagit Miljöprogram för 

byggnader som är ett av flera verktyg för att uppnå ett hållbart 

byggande. Programmet hänvisar till tuffare krav i förhållande till 

Boverket byggregler som branschen själva anser är rimliga. 

Karlsdal karaktäriseras i stort av den stora blandningen av 

enfamiljshus, radhus och flerbostadshus. Området rymmer flera 

olika epoker. Gemensamt för områdets fysiska gestaltning är 

framförallt materialvalen. Området består till största delen av 

fasader gjorda av trä, tegel eller puts. För att skapa ett 

materialmässigt sammanhållet område läggs en 

planbestämmelse in som reglerar att fasader ska utformas med 

trä, tegel och/eller puts.     
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Bebyggelsestrukturen i området 

Planområdet ligger mitt emellan två olika områden, 

villakvarteren i öster och flerfamiljshusen/radhusen i väster. 

Bägge områdena upplevs som täta och kompakta och bildar 

nästan känslan av sammanhängande fasader mot området. 

Bebyggelsestrukturen hos flerfamiljshusen och radhusen 

domineras av större huslängor som är placerade så att de ger 

upphov till gårdsbildningar. En ny flerbostadsbebyggelse bör 

knyta an till dessa. 

  

 Förändringar  

Nya byggnadselement i form av bostadsbebyggelse tillförs 

stadsdelen. Bland den äldre bebyggelsen läggs nya byggnader 

till från vår epok som avslutar det gårdsmönster som 

karaktäriserar radhusområdet. Ny bebyggelse bör relatera till 

befintlig bebyggelse i framför allt skala och höjd. Fasadmaterial 

och kulörer bör också ta hänsyn till befintlig bebyggelses 

karaktär och utseende.  

Konsekvenser 

Planen medger två byggrätter i vinkel. I den norra delen längs 

med Dalstigen möjliggörs för byggnation med maximalt tolv 

meters nockhöjd. Detta motsvarar ungefär två våningar plus 

inredd vind (träbebyggelse). I öster längs Floragatan möjliggörs 

byggnation med tacknockshöjd på maximalt elva meter.  

Bebyggelsen föreslås utformas med ett flerbostadshus i två 

våningar med inredd vind ut mot Dalstigen och parken. 
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Flerbostadshuset bildar då en fond mot parken i norr och är i sin 

skala en naturlig förlängning av bebyggelsen på Dalstigen.  

 Ut mot Floragatan föreslås ett tvåvånings radhus om tre till fyra 

lägenheter. Med radhus mot Floragatan, möts de befintliga 

villorna i skala och den gröna förgårdsmarken samt de 

individuella entréerna ger ett mjukt möte med omgivningen. 

Genom sin placering kan befintlig trädallé bevaras på 

förgårdsmarken. 

Eftersom omkringliggande miljö präglas av framförallt material 

som trä, puts och tegel ska ny exploatering genomföras med 

fasadmaterialen trä, tegel eller puts. Taket ska vara av tegel. 

Detta säkerställs i detaljplanen med bestämmelser kring val av 

fasadmaterial och takmaterial.  

Friytor 

 Förutsättningar  

Idag finns stora friytor inom planområdet. Den stora 

fotbollsplanen medger lek och bollspel. Två fotbollsmål finns i 

på den stora ytan. Söder om planområdet, intill järnvägen finns 

lekplats och ytor för pulkabacke samt andra stora grönytor. Intill 

planområdet rinner Lagan med omgivande grönska. 

  
Karlsdalsparken, med flerbostadshus och villor i fonden. 

 Förändringar  

Med planens genomförande försvinner yta för lek och bollspel. 

Då ytan bebyggs krymper grönytan. För att bebyggelsen ska 

medges måste tillräcklig del av tomten utgöras av friytor, 

gårdsmiljö som medger lek och utevistelse. Planen anger största 

antal kvadratmeter som tomten får bebyggas med. I bygglovs-

skedet kommer frågor om fastighetens utformning beaktas. På så 

vis säkerställs att de boende på fastigheten får tillgång till 

friytor. 
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 Konsekvenser  

För allmänheten minskar allmänna grönytor i närområdet. Detta 

måste beaktas och göra att kvarvarande ytor ses över och får 

höjd kvalitet för att kompensera bortfallet av den stora grönytan. 

Sammantaget i området finns det dock fortfarande en 

omfattande möjlighet till friytor för lek, bollspel och rekreation.  

Naturmiljö 

 Förutsättningar  

Inom planområdet finns inga större naturvärden. Ytan utgörs till 

största del av monokulturell gräsmatta med enstaka träd. Längst 

i öster finns en trädrad med rönnträd. De gröna värdena inom 

planområdet utgörs främst de stora arealerna. I planområdets 

närhet utgörs de största naturvärdena av kantzonen utmed 

Lagan. Här finns en variationsrik flora av träd och andra växter. 

 Förändringar  

Planen medför att gräsytor minskas.  

 Konsekvenser  

Planen medför ingen påverkan på områden med höga 

naturvärden. De naturvärden som finns i form av träd och 

trädrader ska, om de tas bort vid byggnationen, ersättas inom 

planområdet. 

Gator och trafik  

Gatunät, gång- cykel- och  
mopedtrafik (gcm-trafik) 

Förutsättningar  

Planområdet angörs från norr, via Västermogatan eller 

Brännerigatan, via Floragatan eller Dalstigen.  

 

Västermogatan löper ända från järnvägsstationen och centrum 

och slutar som en återvändsgata med vändplats strax intill 

planområdets sydvästra hörn. Gatan är bred men saknar trottoar 

eller längsgående gång- och cykelväg från Brännerigatan och 

söderut. 

 

Dalstigen är smal och har bilparkering längs gatan, vilket gör 

upplevelsen av gatan ännu smalare. Dalstigen är enkelriktad. 

Endast trafik norrifrån är tillåten. Gatan ansluter mot Floragatan 

i väster, vilket möjliggör rundkörning. Gatan har en smal 

trottoar mellan snedparkeringen och bebyggelsen väster om 

gatan.  
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Dalstigen med dubbelsidig parkering 

 

Floragatan löper från Brännerigatan i norr och slutar i söder i 

höjd med planområdets södra gräns. Gatan slutar som en 

återvändsgata, men saknar vändplats.  

 

 
Floragatans södra ände, utan vändmöjlighet 

 

På samtliga gator är hastigheten satt till 40 km/tim. 

 

Gatunätet i stort kring planområdet har inga kapacitetsproblem. 

Trafikintensiteten är låg. Däremot är Dalstigen smal och 

parkerade fordon som ska backa ut utgör en viss risk för 

oskyddade trafikanter. Floragatan slutar som återvändsgata men 

saknar vändplats. 

 

Förändringar  

Planen möjliggör att Västermogatan förlängs och ansluts till 

Floragatan. Detta bedöms minska trafiken på Dalstigen, då 

boende i tillkommande bebyggelse och södra delen av 

Floragatan i högre grad kommer välja att köra längs 

Västermogatans förlängning. En viss minskning bedöms även 

ske på Brännerigatan samt Floragatans norra del.  Det blir ett 
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mer naturligt flöde, då Västermogatan är bred och bilisterna 

angör området den vägen. Samtidigt åtgärdas också avsaknad av 

vändplats på Floragatan, då trafiken kan fortsätta på 

Västermogatan. 

 

 
Ny trafikstruktur 

 

Konsekvenser  

Med ny trafikstruktur minskar trafiken i första hand på 

Dalstigen. Floragatans problem med avsaknad av vändplats 

löses. Trafiken bedöms öka något på Västermogatan. De 

oskyddade trafikanterna får förbättrad möjlighet att röra sig 

utmed Västermogatan. 

Kollektivtrafik 

 

Till närmaste busshållplats Västbovägen, utmed Sveavägen är 

det omkring en kilometer promenad från planområdet. Till 

järnvägsstationen är det ett promenadavstånd om cirka en 

kilommeter från planområdet. 

 Konsekvenser 

Planen är inte i den omfattningen att några förändringar på 

kollektivtrafiknätet är aktuella. Planen medför ingen påverkan 

på kollektivtrafiken. 

Parkering, varumottagning,  
utfarter 

 Förutsättningar  

Enligt 8 kap 9 § i Plan- och bygglagen ska lämpligt utrymme för 

parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning 

anordnas på tomten eller i närheten av denna. Det är den 

enskilde fastighetsägares skyldighet att inrätta parkeringsplatser 

till den verksamhet som finns på fastigheten. Kommunens 

parkeringsnorm (p-norm) har olika värdetal för att få fram behov 
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av antal bilplatser per bruttoarea (BTA) som olika 

användningssätt kan behöva. Bostadsparkering får inte 

samordnas med övrigt parkeringsbehov. Även om 

cykelparkering inte nämns i kommunens p-norm ska det enligt 

Plan- och bygglagen finnas lämpligt utrymme för cykel då även 

dessa räknas som fordon.  

 

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. 

 

Planområdet är idag obebyggt. Vid planeringen av tomten ska 

tillräckliga ytor avsättas för parkering, så att gällande 

parkeringsnorm följs.  Parkeringsplatser för ny bebyggelse ska 

lösas inom kvartersmark. 

 

Förändringar  

Planen medför att omkring 25 nya bostäder uppförs. 

Exploatören ska uppfylla kommunens parkeringsnorm. Ytor 

reserveras med plusmark för att enbart kunna bebyggas med 

komplementbyggnader såsom carport och garage.  

 

 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  

 Förutsättningar  

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).  

Beräkning av buller från vägtrafik: Bullerberäkningar för 

trafikbuller har beräknats enligt ”Nordisk beräkningsmodell” 

och gällande EU-krav. Beräkningar och ljudutbredningskartor 

avseende vägtrafikbuller har tagits fram med programmet 

Novapoint 20.10 Buller.  
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Som utgångsvärden för de aktuella bullerkällorna har 

trafiksiffror erhållits från Trafikverket för tågtrafiken och 

räknats upp till prognosåret 2035. För biltrafiken har inga 

mätningar funnits att tillgå. Men då trafiken i området 

uteslutande sker av boende och besökare och service till dessa, 

har trafiken uppskattats till fem bilrörelser per bostad. 

Beräkningarna har gjorts utifrån framtida prognostiserad trafik 

för år 2035. 

Följande prognostiserade trafiksiffror för år 2035 har använts:  

• Dalstigen: 150 fordon/årsmedeldygn varav 0 % tung 

trafik. 40 km/h högsta (skyltad) hastighet  

• Floragatan: 250 fordon/årsmedeldygn varav 0 % tung 

trafik. 40 km/h högsta (skyltad) hastighet 

• Västermogatan: 250 fordon/årsmedeldygn, varav 0% 

tung trafik. 40 km/h högsta (skyltad) hastighet 

• Persontåg elmotorvagn X11, 50 m långt, 32 

per/årsmedeldygn 

• Persontåg med lok och vagnar, 100-150 m långt, 12 per 

årsmedeldygn. 

• Godstågtåg, max 650 meter långt, 10 per årsmedeldygn. 

 

Bullerberäkningar 

 

 
Bullerutbredningskarta för väg- och järnvägsbuller, dygnsekvivalent nivå 2.0 m över mark.  
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Bullerutbredningskarta för väg- och järnvägsbuller, maximal nivå 2.0 m över mark.  

Trafiken på kringliggande gatunät är ringa och har låg hastighet. 

Biltrafiken ger inte upphov till buller som överskrider gällande 

riktvärden. 

 

Den stora bullerkällan i området är järnvägen, som löper cirka 

50 meter söder om planområdet. Från järnvägen klaras 

riktvärden på 60 dBA i ekvivalent nivå vid alla fasader. Dock 

utsätts merparten av fasaderna för maxvärden som överskrider 

70 dBA. 

Eftersom persontåg med lok och vagnar genererar högre 

bullernivå än tågen med elmotorer är då dessa tåg passerar 

området som maxnivåer uppstår. Detta sker idag åtta gånger per 

dygn och beräknas ske tolv gånger per dygn prognosåret 2035, 

vilket är cirka en gång per timme. Längden på tågen varierar 

beroende på veckodag och säsong, vilket har inverkan på bullret. 

Dessa tåg trafikerar tågbanan dagtid. Nattetid, mellan kl 22-06 

passeras planområdet idag av två persontåg av tystare modell 

samt ett godståg. 

  Konsekvenser  

Ljudnivån är generellt god. Närheten till järnvägen innebär höga 

maxnivåer, men låga ekvivalenta nivåer. Nattetid är trafiken låg 

på järnvägen, med endast tre tåg per natt med dagens 

trafiksiffror. De högsta maximala nivåerna sker dagtid. Framtida 

trafikökning bedöms ske främst mellan 06-22. 
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Planen medför inte någon ökad påverkan av vägtrafikbuller i 

omgivningen. Planerad bebyggelse utsätts inte för buller som 

överskrider gällande riktvärden enligt trafikbullerförordningen, 

från järnvägen. Däremot kan åtgärder för att klara riktvärden för 

uteplats om 70 dBA i maximal nivå bli aktuella. Förslagsvis kan 

gemensam skyddade uteplats anordnas på gården.  

Vibrationer från spårtrafik  

  Förutsättningar  

Det finns inte några politiskt beslutade riktvärden för 

vibrationer. Trafikverket och Naturvårdsverket tillämpar ett eget 

formulerat riktvärde för miljökvalitet för vibrationer vid 

spårburen trafik. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS ska eftersträvas i 

permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller i 

utrymmen där människor vistas stadigvarande.  

  Förändringar  

De mest känsliga markförhållandena för vibrationer är vid 

finkorniga jordarter med hög vattenkvot exempelvis lera eller 

silt. Vid sådana markförhållanden måste man vara mycket 

uppmärksam på risken för vibrationer. Vid avstånd närmare än 

30 meter från spår finns stor risk för störande vibrationer medan 

det vid avstånd över 50 meter är risken liten såvida inte känsliga 

geologiska förhållanden finns. 

 Konsekvenser  

Närmaste föreslagna byggrätt är 60 meter från spåren och 

bedöms inte utsättas för vibrationer som överstiger 

rekommenderade riktvärden. Då inga mätningar har utförts kan 

det inte uteslutas att rekommenderade riktvärden överskrids. 

Mätningar bör utföras innan byggnaderna projekteras så att 

grundläggningsmetod och stomme klarar rekommenderade 

riktvärden om 0,4 mm/s vägd RMS. 

Farligt gods 

 Förutsättningar  

Planområdet ligger cirka 55 meter från järnvägen. På järnvägen 

transporteras årligen omkring 2 884 godståg. Av dessa utgörs 

cirka 4,5% av transporter med farligt gods. Med beaktning av 

detta har en separat riskutredning för farligt gods på järnvägen 

gjorts.  

 Förändringar  

Riskutredningen visar på att individrisknivån inom planområdet 

bedöms som acceptabel. Samhällsrisknivån är delvis inom 

ALARP-området vilket innebär att säkerhetshöjande åtgärder 

bör vidtas om de är samhällsekonomiskt rimliga. De 

skadehändelser som har identifierats bidra mest till 

samhällsrisken är utsläpp av giftig gas, varför åtgärder mot 

dessa händelser ska prioriteras.  
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Följande åtgärder rekommenderas riskutredningen:  

- Friskluftsintag riktas bort från järnvägen. Friskluftsintag kan 

exempelvis förläggas på byggnadens tak. Detta minskar de 

boendes exponering i händelse av ett utsläpp av giftig gas.  

- Byggnader utförs så att det är möjligt att utrymma i riktning 

bort från järnväg.  

- Buskage och träd som finns närmast järnvägen bör finnas kvar 

då de kan öka luftens turbulens och därmed minska den giftiga 

gasens koncentration vilket leder till lägre exponering i händelse 

av utsläpp. Antagande görs att de säkerhetshöjande åtgärder som 

föreslagits implementeras för att sänka risknivåerna. Under 

dessa förutsättningar antas utformning av detaljplanen följa 

principen att riskreducerande åtgärder skall övervägas i området 

mellan acceptabel och ej acceptabel risk (ALARP).   

 Konsekvenser  

Planen medför ingen ökad risk för att människor ska utsättas för 

fara. De slutsatser och rekommendationer som kommit fram i 

riskutredningen har arbetats in i detaljplanen.  

Sol- och skuggförhållanden 

  

Förutsättningar  

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.   

 Förändringar  

   

Illustration som visar redovisar skuggor från föreslagen bebyggelse vid vårdagjämning, kl 12 

respektivt kl 16, vårdagjämning 
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Illustration som visar redovisar skuggor från föreslagen bebyggelse vid vårdagjämning, kl 12 

respektivt kl 16, höstdagjämning. 

Konsekvenser  

Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverka befintliga 

närliggande bostäders tillgång till tillräckligt med solljus. 

Beskuggning av befintlig bebyggelse nordöst om planerad 

bebyggelse sker höst- och vintertid när solen står lågt sydväst. 

Sommartid och dagtid sker ingen påverkan. 

I enlighet med utförd sol- och skuggstudie anser kommunen det 

acceptabelt om ett hushåll har minst fyra timmars direkt solljus i 

slutet av oktober. 

Planen säkerställer möjligheten till goda sol- och 

skuggförhållanden för befintliga och tillkommande bostäder 

genom att begränsa bebyggelsens högsta tillåtna byggnadshöjd 

och genom att i övrigt begränsa exploateringsgraden. 

Belysning 

 

Gatubelysning finns idag på samtliga gator inom planområdet. 

Om Västermogatan förlängs behöver gatubelysningen byggas ut 

enhetligt med befintliga gatlyktor.  

Markföroreningar 

 

Det finns inga kända indikationer på att området skulle vara 

utsatt för markföroreningar. Fastigheten har inte tidigare varit 

bebyggd. 

Brand och räddning 

Tillgänglighet för brandfordon  
samt till brandvatten 

 

I korsningen Floragatan – Dalstigen, samt i Floragatans södra 
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ände finns brandposter. Dessa anses täcka det behov som kan 

uppkomma vid brandolycka.  

Vid byggnation ska tillräckligt utrymme säkras runt byggnader 

för angreppsvägar, uppställning av räddningsfordon etc. 

Räddningstjänsten kräver ett avstånd på maximalt 50 meter från 

byggnad för hus upp till fyra våningar. Det innebär att 

räddningsfordon kan nå de aktuella byggnaderna från såväl 

Dalstigen, Västermogatan och Floragatan. 

Angreppsvägar säkerställs i bygglovsskedet. 
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Teknisk försörjning 

 Förutsättningar  

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för 

VA och ansluts till det kommunala VA-nätet. 

Vatten och avlopp   

Närmaste vattenförekomst till planområdet är Lagan, cirka 170 

meter mellan området och strandlinjen. För vattenförekomsten 

gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, både utöver 

vattnet och in över land. Planområdet omfattas därmed inte av 

strandskydd. Planens genomförande bedöms inte inverka på 

Lagan och Lagan bedöms inte heller utifrån gjorda karteringar 

påverka planområdet med höga vattenflöden. 

 

Inom området finns ledningar för vatten och avlopp, både 

spillvatten och dagvatten. En vattenledning ligger delvis på det 

som planeras som kvartersmark, och behöver därför flyttas. Den 

aktuella ledningen går i nord-sydlig riktning utmed gränsen mot 

kvarteret Göken 8. För att möjliggöra flytt av ledningen 

reserveras sex meter parkmark (allmän platsmark) längs med 

planområdets sydvästra gräns.  

Området ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och 

avlopp, då området ingår i kommunens verksamhetsområde för 

VA. 

Dagvatten 

Vid exploatering av parkmark ändras regnvattnets naturliga 

avrinningsförhållanden. Vattnet hindras från att tas upp av 

växter och från att infiltrera ner i marken och vidare 

transporteras till grundvattnet. Förändringen innebär att 

dagvattenvolymerna ökar. Dagvatten kan förenklat definieras 

som regn och smältvatten som rinner av från byggnader; 

infrastruktur och andra hårdgjorda ytor.  

Möjligheterna till fördröjning inom tomten bör ses över med 

hänsyn till att ytterligare ytor inom området kommer att förses 

med hårdgjord beläggning (exempelvis asfalt, marksten, gatsten 

och tak). Detta är något som kommer att bidra till en snabbare 

avrinning. Dagvatten från området bör i så stor utsträckning som 

möjligt omhändertas lokalt inom området. Detta kan göras 

genom att arbeta med gröna ytor, väggar och tak. Kommunen 

ställer dock inga krav på detta i detaljplanen.  

Beräkningar av flödet från kvartersmarken inom planområdet 

har genomförts.  
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Total fastighetsarea är cirka 4 000 m2. Utgångspunkt i 

beräkningarna har varit utbyggnad enligt planbesked med 

följande ingångsvärden; 

 

- 1 152 m2 takyta (idag 0 m2)  

- 700 m2 asfaltsyta (idag 0 m2)  

- 2 342 m2 grönyta (idag 4 000 m2) 

 

Systemet ska dimensioneras för att klara: 

• Återkomsttid om fem år för fylld rörledning. Det som 

kallas hjässdimensionering.  

• Dagvatten når markytan med marköversvämning som 

följd med återkomsttid om tjugo år. 

Beräkningarna har jämförts med aktuell situation inom området. 

Vid ett 10-års regn ökar flödet med 60 liter/sekund. För att klara 

ett oförändrat flöde ut till kommunens nät krävs en 

magasinvolym om 43 m2. Med Värnamo kommuns policy om 

att kommunen ska ansvara för hanteringen av 

fördröjningsmagasin föreslås ett sådant magasin placeras på 

allmän platsmark. 

  

Åtgärder för fördröjning av dagvatten kan även medföra en 

positiv påverkan på områdets utemiljö, då lösningar bidrar till en 

större andel gröna ytor i anslutning till byggnation. Åtgärderna 

kan därigenom kompensera för den grönyta som riskerar att 

försvinna vid en exploatering.       

Förändringar  

Grönytan är idag obebyggd och består endast av gräsmatta. 

Exploateringen innebär att marken kan bebyggas och därutöver 

hårdgöras ytterligare för parkeringsplatser, gångytor, uteplatser 

med mera. Detta innebär att dagvattenmängderna ökar. Ett 

dagvattenmagasin kommer behöva installeras för att hantera 

fördröjning av de ökade vattenflödena. Detta finns utrymme för 

att genomföra på allmän platsmark GATA, NATUR eller 

PARK.   

Konsekvenser  

Ökad byggnadsyta och mer hårdgjorda ytor innebär att större 

mängd dagvatten måste ledas bort och tas om hand. Det 

kommunala dagvattensystemet i området är ansträngt och har 

begränsad kapacitet att ta emot ytterligare volymer. För att klara 

de kraven kan eventuellt lokaltomhändertagande/fördröjande 

åtgärder behövas. Detta ska regleras i exploateringsavtal mellan 

byggherren och kommunen.  

Värme  

 

I planområdet finns ledningar för fjärrvärme. 
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Fjärrvärmeledningar är dragna inom yta som idag är parkmark 

och ska planläggas som kvartersmark för bostadsändamål. 

Ledningarna ska därför flyttas till parkmark intill. Parkmarken 

görs för detta ändamål 6 meter bred.   

Den föreslagna bebyggelsen är utformad så att det är möjligt att 

placera solceller på taket riktade mot söder. 

El och tele 

 Förutsättningar  

Inom planområdet finns ledningar för el och tele. Dessa är 

dragna i gatumark och genomkorsar inte område som är aktuellt 

för byggnation.  

 Förändringar  

Ingen flytt av el- och teleledningar behöver göras. Däremot 

behöver inkoppling ske från befintliga ledningar till ny 

bostadsfastighet. 

Avfall 

 Avfallshanteringen ska ordnas inom fastigheten. Hantering ska 

utformas så att möjligheter till sortering finns samt uppfyller 

kraven enligt renhållningsordningen för Värnamo kommun. 

Miljömålen 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar 

upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete i 

Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, 

efter regionala förutsättningar. Värnamo kommun har också fört 

ner miljökvalitetsmålen till kommunal nivå och tagit fram lokala 

delmål. Det lokala miljömål som kan anses beröras av detta 

planförslag är: 

• God bebyggd miljö 

God bebyggd miljö påverkas positivt genom att man förtätar 

staden. Platsen har nära till kommersiell och offentlig service 

samt har gång- och cykelavstånd till Värnamo centrum och tåg- 

och bussförbindelser.  

Grönyta tas i anspråk, men samtidigt skapas nya gröna ytor 

skyddade från buller och trafikpåverkan, där människor kan 

vistas och barn leka. Kvaliteten på kvarvarande grönytor höjs. 

Den planerade bebyggelsen bedöms få positiva sociala 

konsekvenser. Möjligheten att bygga nya bostäder i olika 

upplåtelseformer och hustyper möter ett behov i staden och de 

nya bostäderna ger goda förutsättningar för ökad integration och 

mångfald. Fler människor kan ta del av vardagslivet och mötas i 

en stad med många kvaliteter och blandade upplåtelseformer. 
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Den nya bebyggelsen ger ökade möjligheter till möten inom 

planområdet. Ett ökat befolkningsunderlag medför möjligheter 

till utökad service i kringliggande områden. Fler människor i 

rörelse på gatan och fler bostäder i området kan bidra till en 

tryggare miljö. 

Miljökvalitetsnormer - luft 

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, varför 

aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av oacceptabla 

halter av luftföroreningar. 

 
Behovsbedömning 
(Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning) 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 4:34) ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger 

en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som 

innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning 

med naturresurser. Redovisningen ska uppfylla kraven i 6 kap, 7 

§ första och andra styckena i miljöbalken. Enligt 3 kap, 8 § i 

samma lag, anges att även bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap, 

11-18 och 22 §§ ska tillämpas om planens genomförande antas 
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medföra en betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning är 

genomförd för att utreda huruvida planförslaget bör innehålla en 

miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning.  

Länsstyrelsen har under plansamrådet yttrat sig kring 

behovsbedömningen. Länsstyrelsen håller med kommunens 

bedömning att planförslaget inte innebär en betydande påverkan 

på miljön. Kommunen beslutade 28 augusti 2019 att 

detaljplanens genomförande inte antas medföra en betydande 

miljöpåverkan såsom avses i PBL 4 kap. eller MB 6 kap.   

Sammanfattningsvis från behovsbedömningen så påverkas 

miljömålen God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv 

Utifrån behovsbedömningen har följande frågor utretts vidare i 

detaljplanen: trafik, risk med farligt gods och buller. 

Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att de redovisas 

löpande i planbeskrivningen.  
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Genomförandefrågor 

Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. 

Genomförandelen har ingen självständig rättsverkan utan ska ses 

som ett förtydligande av planens syfte ur 

genomförandesynpunkt. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår enbart av plankartan med tillhörande planbestämmelser. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan för detaljplane- 
processen 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Efter samråd 

och granskning antas planen av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunen verkar för att planen blir antagen under våren 2020.    

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 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 

planområdet, vilket i huvudsak innebär att kommunen ansvarar 

för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av den allmänna 

platsmarken. Kommunen har till följd av det kommunala 

huvudmannaskapet en rättighet, samt vid fastighetsägarens 

påkallande också en skyldighet, att mot författningsenlig 

ersättning lösa in allmän platsmark. Exploatörer inom 

planområdet ska enligt lag bekosta utförandet av allmän plats. I 

den aktuella detaljplanen kan utförandet komma att handla om 

iordningställande av gaturum samt parkområde. All mark inom 

planområdet ägs idag av kommunen. 

 

 



   

Antagningshandling 
 

Detaljplan för Karlsdal 34 (35) Planbeskrivning 

 

Värnamo kommun är huvudman för allmänna vattentjänster 

inom planområdet, det vill säga tillhandahållande av vatten och 

hantering av spill- och dagavloppsvatten. 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.  

Värnamo Energi AB innehar områdeskoncession för elnätet 

inom planområdet och ansvarar därmed för elnätsutbyggnad och 

elförsörjning.  

Värnamo Energi AB ansvarar också för fjärrvärme- och 

optonätet i området. 

Avtal 

Enligt markanvisningsavtal ska exploatören ingå köpeavtal med 

kommunen inom sex månader från den dag planen vunnit laga 

kraft. Exploatören ska köpa den mark som i detaljplanen 

planläggs för bostadsändamål. 

I samband med upprättandet av detaljplanen ska samtliga 

genomförandefrågor regleras i ett exploateringsavtal som 

tecknas mellan exploatören och Värnamo kommun. 

Exploateringsavtalet tar upp frågor som rör marköverlåtelser, 

fastighetsbildning, bekostande av allmän plats, 

dagvattenhantering, flytt av ledningar med mera, och 

konkretiserar därmed de frågor som tagits upp i 

markanvisningsavtalet.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning,  
gemensamhetsanläggningar  
med mera 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan de 

fastighetsbildningsåtgärder som är nödvändiga för 

genomförandet av detaljplanen genomföras, vilket innebär att en 

del av Värnamo 14:2 avstyckas och bildar ny fastighet för 

bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör också att en mindre del 

av Värnamo 14:2 kan överföras till Vipan .  

Ledningar, servitut med mera 

Inom planområdet finns ledningar för VA, el, tele och 

fjärrvärme. Dessa ledningar, förutom fjärrvärmeledningar och 

en vattenledning är dragna i mark som föreslås bli gata och park, 

det vill säga allmän platsmark. Fjärrvärmeledningar är dragna 

inom yta som idag är parkmark och ska planläggas som 

kvartersmark för bostadsändamål. En vattenledning går delvis 
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över kvartersmark. Denna flyttas ut till parkmarken utmed 

kvarteret Göken 8. 

Samtliga kostnader för flytt av ledningar belastar exploatören. 

Ledningsägare ansvarar för att säkra sina befintliga och framtida 

ledningar med medgivanden, nyttjanderätt, servitut eller 

ledningsrätt. 

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 och bekostar i sin helhet exploateringen 

inom kvartersmark. I samband med exploateringen kan 

kompletterande utredningar vad avser exempelvis geoteknik och 

radon komma att krävas. Ansvaret och kostnaden för dessa 

belastar exploatören.  
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