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Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun

Uppdrag

Samråds
remiss

Samråds
redogörelse

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Så här görs en detaljplan

Se mer på Boverkets webb: boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla.  
De som senast under granskningstiden lämnat skriftliga 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas 
med brev. Dessa har tre veckor på sig att överklaga 
kommunens beslut till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. Överklagan skickas till Gislaveds  
kommun, 332 80 Gislaved. 

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga 
planen. Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och 
upphäva beslutet. Om planen överprövas vinner planen 
laga kraft först då ärendena är avgjorda och planen  
godkänd.

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med 
brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor.  
Under tiden kan anmärkningar framföras skriftligen till 
Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved. Dessa redovisas  
i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till  
de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av  
bygg- och miljönämnden.

De synpunkter som framförts sammanställs i en  
samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med  
utgångspunkt från remissvaren.

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter 
och sammanslutningar som har väsentligt intresse av 
förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar.  
Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på till  
exempel bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.

Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygg-
lagen. På ansökan från till exempel fastighetsägare eller 
beställning från tekniska kontoret beslutar bygg- och 
miljö nämnden att detaljplan ska arbetas fram.

HÄR ÄR VI N
U!

HÄR ÄR VI N
U!



3

Ny detaljplan för del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs i Tranemo

Innehållsförteckning

1. Handlingar ....................................................................................................... 4

2. Sammanfattning ............................................................................................. 5

3. Planbeskrivning .............................................................................................. 6

3.1 Planens syfte och huvuddrag ........................................................... 6

3.3 Markägoförhållanden ........................................................................ 6

3.4 Tidigare ställningstaganden .............................................................. 7

3.4.1 Översiktsplaner ................................................................... 7

3.5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser .............................. 8

3.5.1 Natur .................................................................................. 8

3.5.2 Geotekniska förhållanden ................................................. 10

3.5.3 Fornlämningar och kulturminnen ....................................... 11

3.5.4 Strandsskydd ................................................................... 12

3.5.5 Gator och trafik................................................................. 13

Nulägesbeskrivning ................................................................... 13

3.5.6 Teknisk försörjning ............................................................ 16

3.6 Miljö, hälsa och säkerhet ................................................................ 19

3.6.1 Miljökvalitetsnormer .......................................................... 19

3.6.2 Rekreativa och sociala aspekter ....................................... 20

3.6.3 Barnperspektiv ................................................................. 20

3.6.4 Brand- och explosionsrisk ................................................ 20

3.7 Plankarta och planbestämmelser ................................................... 22

3.7.1 Användning av mark och vatten ......................................... 24

3.7.2 Egenskapsbestämmelser .................................................. 25

3.7.3 Administrativa bestämmelser ............................................. 25

3.8 Genomförandefrågor ...................................................................... 26

3.8.1 Organisatoriska frågor  ...................................................... 26

3.8.2 Ekonomiska frågor ........................................................... 27

3.8.3 Tekniska frågor ................................................................. 27

3.8.4 Fastighetsrättsliga frågor ................................................... 28

3.9 Medverkande .................................................................................. 29



Samrådshandlingar
Ny detaljplan för del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs i Tranemo

4
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Inledning

2. Sammanfattning

fig. 02Flygfoto över planområdet från nordöst.

Planområde

Väg 27Väg 27 LjungsnäsasjöLjungsnäsasjö

Planförslaget syftar till att pröva markens lämplighet för 
uppförande av industriändamål. Företaget Tranemo 
grus och betong, TGB, vill planlägga för ett nytt indu-
striområde och även flytta dit sin verksamhet. TGB ut-
vecklar marken genom ett markanvisningsavtal med 
Tranemo kommun. 

Kommunen anser att det är lämpligt att utveckla områ-
det som en plats för fler verksamheter och industrier. 
Området vid Ljungsnäs är stort och TGB kommer inte 
att behöva all mark. Det är således ett gemensamt in-
tresse för kommunen och TGB att utveckla området. 
TGB markanvisas del av marken och kommunen ut-
vecklar sedan resterande mark i enlighet med planför-
slaget.  

Området ligger i norra delen av Tranemo tätort och 
avgränsas av riksväg 27 och Ljungsnäsasjö i söder, 

Månstadsån i väster och Jälmån på östra sidan. 
Den totala arean för planområdet är ca 67 hektar 

och all mark ägs av Tranemo kommun. 

Området är utpekat som ett utvecklingsområde för 
industriändamål i kommunens översiktsplan och omfat-
tar ett område som heter Ljungsnäs gård som räknas 
som skyddsvärd miljö. Området består av naturmark, 
berg, åkermark och skog. 

 För att möjliggöra syftet behöver en ny detaljplan ar-
betas fram.  

Detaljplanen föreslår att i huvudsak verksamheter 
som ryms inom ändamålen större industri, små industri, 
parkering och teknisk anläggning tillåts inom området. 
En mindre del avses planläggas för centrumändamål. 
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Planbeskrivning

Detaljplan för Gudarp 39:1 Ljungsnäs i Tranemo
Tranemo kommun, Götalands län

3. Planbeskrivning
3.1 Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling för 
del av fastighet Gudarp 39:1, Ljungsnäs för till bland an-
nat industriändamål och småindustri samt till viss del 
centrumändamål.

Tranemo grus och betong, TGB,  har idag sin verk-
samhet med kontor och produktion på en större fastig-
het i den nordöstra delen av Tranemo tätorts centrum. 
Denna verksamhet behöver utökas och delvis omlokali-
seras då markinnehavet är begränsat och utvecklings-
möjligheterna begränsade på den nuvarande platsen.  
TGB har också sedan tidigare en bergtäkt i Hyltenäs 
söder om Tranemo. 

Planområdet utgör ett strategiskt läge längs väg 27 
och ses av företaget som en lämplig plats för den fort-
satta utvecklingen. TGB, kommer efter att planen fått 
laga kraft, att förvärva det nordligaste delen av planom-
rådet för sin verksamhets utveckling. Resterande ytor 
kommer kommunen att utveckla för att kunna sälja av 
till andra företag och verksamheter.

3.2 Plandata
Planområdet omfattar ca 67 hektar och ligger i norra 

delen av Tranemo tätort avgränsas av riksväg 27 och 
Ljungsnäsasjö i söder, Hålväg och Månstadsån i väster 
och nära Jälmån i öster sida.

I dagsläget består marken av natur mark, skog och 
berg med några fornlämningar som Röse, Stensättning 
och Fossil fördelat på området.

3.3 Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av Tranemo kommun 

(se fig. 03). 

augusti 27, 202101. Bygglov och Plan
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3.4 Tidigare ställningstaganden

fig. 04Översiktsplan ÖP 09 för Tranemo kommun  
(Utgivning september 2009).

Planområdesgräns

3.4.1 Översiktsplaner
Området omfattas av översiktsplanen (ÖP 09) för 

Tranemo som antogs på september 2009. ÖP 09 pekar 
ut området för industriändamål. Det finns ingen gällan-
de detaljplan i området. 

Fig. 04 nedan visar planförslagets gräns i relation till ÖP 
09.
Den nordöstra delen av planområdet förhåller sig till en 
fastighetsgräns och ligger något utanför den utpekade 
ytan i ÖP 09. 

Större delen av området är i ÖP 09 markerat som indu-
striområde. En mindre del av området är markerad som 

skyddsvärdmiljö, Ljungsnäs gård. 



Samrådshandlingar
Ny detaljplan för del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs i Tranemo

8

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

3.5.1 Natur
Området består av natur mark, berg, skog, äng och 

betesmark. I vissa delar av området, särskilt i mitten 
finns områden med höga naturvärden på tre nivåer 
klass 2, 3 och 4 där varje nivå har sina egna riktlinjer för 
sitt bevarande enligt en naturvärdesinventering som ut-
fördes sommaren 2021 (se fig 05).

 

Riktlinjer från Tranemo kommuns natur-
vårdsplan:

Områden med högsta naturvärden (klass 1) bör ald-
rig omfattas av exploatering såvida det inte är av avgö-
rande betydelse för människors hälsa och säkerhet och 
det saknas alternativa lösningar eller att åtgärder är helt 
nödvändig för att områdets naturvärden skall bestå. 
Om exploatering ändå kommer till stånd bör alltid åtgär-
der vidtas för att begränsa och kompensera skadan så 
att den totala naturvårdsnyttan blir positiv.

3.5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Områden med höga naturvärden (klass 2)  bör en-
dast i särskilda undantagsfall omfattas av exploatering 
såvida inte synnerligen särskilda skäl föreligger och åt-
gärder vidtas för att begränsa och kompensera eventu-
ell skada. Synnerligen särskilda skäl kan vara: 
• Exploatering och dess miljökonsekvenser på lång sikt 
berör bara en liten del (högst 10%) av området. Den be-
rör inte några rödlistade, arter, viktiga ekologiska struk-
turer eller är av väsentlig betydelse för helheten eller på-
verkar människors upplevelse av området på ett 
påtagligt negativt sätt. Exploateringen är dessutom av 
väsentlig betydelse för andra samhällsintressen och det 
saknas rimliga alternativa lösningar. 35 
• Exploateringen är av väsentlig betydelse för andra 
samhällsintressen och det saknas rimliga alternativa 
lösningar. Dessutom vidtas åtgärder för att begränsa 
och kompensera skadan så att den totala naturvårds-
nyttan blir positiv. 
• Eller exploateringen är en absolut förutsättning för att 
området långsiktigt skall kunna skötas så att naturvär-
dena består och förbättras. 

Områden med utpekade naturvärden (klass 3) i na-
turvårdsplanen eller framkommer vid förstudie bör inte 
omfattas av exploatering såvida inte särskilda skäl före-
ligger och åtgärder vidtas för att begränsa skadan. Sär-
skilda skäl kan vara: 
• Området har vid fördjupad undersökning inte visat sig 
hysa naturvärden. Exploatering och dess miljökonse-
kvenser på lång sikt berör inte några rödlistade eller ho-
tade arter, viktiga ekologiska strukturer eller miljö med 
stor betydelse för friluftsliv. Exploateringen är dessutom 
av väsentlig betydelse för andra intressen och det sak-
nas rimliga alternativa lösningar. 
• Exploateringen underlättar att området sköts på ett 
sådant sätt att naturvärdena består och förbättras.
 

Det finns inga riktlinjer i Tranemo naturvårdsplan för 
områden som har utpekade naturvärden klass 4. 
Naturvärdesklass 4 innebär ”Viss betydelse för biolo-
gisk mångfald”. Utifrån skadelindringshiearkin kan man 
säga att påverkan om möjligt bör undvikas, annars mi-
nimeras. I landskap där naturvärdena över lag är låga 
kan påverkan på objekt med klass 4 behöva undvikas.

fig. 05

mars 23, 202201. Bygglov och Plan
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fig. 06

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesinventeringen utfördes sommaren 2021 

av delar av området av Naturcentrum AB. Denna natur-
värdesbedömning är en kompletterande undersökning 
av delar som inte ingick i naturvärdesinventeringen. Na-
turvärdesbedömningen motsvarar inte en naturvärdes-
inventering enligt standard (SS 199000:2014). 

Naturvärdesbedömningen syftar istället till att mer 
översiktligt uppskatta underlaget för biologisk mångfald 
genom att undersöka strukturer, åldrar, avdöende, to-
pografi, bördighet, kulturpåverkan mm. som är av bety-
delse för kärlväxter, mossor, lavar, vedsvampar, fåglar, 
insekter och övriga djur.

Utifrån undersökningen görs en bedömning om det 
finns behov för att göra ytterligare naturvärdesinvente-
ring inom området. 

Naturvärdesbedömningen av området har gjorts ge-
nom dels undersökning av olika kartskikt och en sök-
ning efter inrapporterade hotade arter på artportalen. 
Dessutom genomfördes ett fältbesök den 22a mars 
2022.

AABB

Karta över område, rödmarkerade ytor, A och B,  
ingår i denna naturvärdesbedömning

Områdesbeskrivning
Området i fråga ligger norr om Ljungsnäsa sjö och 

väg 27, se fig 06. Den norra ytan (A) som har naturvär-
desbedömts består av brukad skogsmark. Den domi-
neras av friska till fuktiga marker som till största delen 
ligger på en grund av sandig morän och urberg. Två 
mindre områden är enligt jordartskartan kärrtorv. Pro-
duktionsskogsmarken är i olika stadier från nyligen gjor-
da avverkningar, planteringar, till gallringsskog. Några 
områden ser ut att ha lämnats som hänsynsytor och är 
alltså inte till så stor del påverkade av det omgivande 
skogsbruket.

Det lilla södra inventeringsområdet (B) ligger på en 
grund av isälvssediment. Det består helt och hållet av 
tomtmark med kortklippt gräs,  fruktträd och en något 
äldre lönn.  Enligt historiska kartor har denna mark varit 
tomtmark under en längre tid.

Bedömning
Område A består till allra största delen av produk-

tionsskog med låga naturvärden. De två utpekade na-
turvårdsobjekten bedöms ha naturvärden knutet till den 
fuktiga marken. En gissning är att de utpekade områ-
dena motsvarar naturvärdesklass 4 eller möjligtvis na-
turvärdesklass 3.

En ytterligare inventering bedöms inte behövas.  
Om naturvärden ska kunna behållas inom natur-

vårdsobjekten behöver vattennivån hållas fortsatt hög 
och objekten lämnas orörda.  

Område B består helt och hållet av gräsmatta med 
låga naturvärden. Det finns en äldre lönn på tomten 
som kommer kunna utveckla naturvärden på sikt. Om 
möjligt sparas detta träd.
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3.5.2 Geotekniska förhållanden
8 juli 2021 genomfördes en översiktlig geoteknisk  

undersökning för området av SWECO Sverige AB. Se 
markering i fig 07 som redovisar ungefärligt läge för un-
dersökningsområdet.

(Bilaga 2 – Översiktlig geoteknik undersökning).
Uppdragsnummer 30028007.
Syftet med den geotekniska undersökningen har va-

rit att översiktligt utreda markhållande, redovisa torvens 
utbredning och mäktighet samt kontrollera bärigheten i 
jordlagren.

Befintliga förhållanden
Området utgörs huvudsakligen av kuperad skogs-

mark och inom område finns även en del sankmark 
samt ett vattendrag som rinner mot Ljungsnäsasjön. 
Undersökningsområdet avgränsas generellt av hög-
spänningsledning i norr, vägen Björsdamm i öster, väg 
27 i söder och skogsmark i väster.

Området består enligt SGU:s (Sveriges geologiska 
undersökning) jordartskarta av kärrtorv, mossetorv och 
isälvsediment. Uppskattat jorddjup inom undersök-
ningsområdet är enligt SGU:s jorddjupskarta, 3 – 10 m 
under markytan.

Geotekniska förhållanden
Jordartsbenämning har utförts av fältgeotekniker i 

samband med skruvprovning. En geoteknisk undersök-
ningspunkt representerar en större yta, där jordlager-
följden inom området kan avvika från punkten på grund 
av lokala variationer.

Skruvprovtagning med upptagning av jordprover har 
genomförts ner till mellan 1,3 – 5,0 m under markytan 
där provtagningarna antingen har avslutas utan att 
stopp erhållits eller att provtagningen ej kan neddrivas 
ytterligare enligt för metoden normalt förfarande.

Marken består generellt av ett övre täcke av torv 
med mäktigheten ca 0,1 – 3,4 m. Detta underlagras ge-
nerellt av sand med inslag av grus och silt till provtag-
ningsstopp. Illustrationsfiguren nedan redovisar torv-
mäktigheten uppdelat i områden: Område A avser 
torvmäktighet ca 0,3 m, område B avser torvmäktighet 
ca 1,6 – 3,4 m, område C avser torvmäktighet ca 0,2 – 
3,0 m och område D avser torvmäktighet ca 0,1 – 0,3 m 
(se fig 08).

Geotekniska rekommendationer
Det rekommenderas att utföra kompletterande un-

dersökningar samt att sättningar, sättningsdifferenser 
och stabilitet ska studeras av en konstruktör när läge 
för planerade byggnader, grundläggningsnivåer, laster 
och storlekar är fastställda. Detta för att kunna bekräfta 
resultatet av denna undersökning, och ge specifika re-
kommendationer för planerad byggnation.

Sättningarnas storlek är beroende av tillförd last och 
konstruktionens storlek. Vid urgrävning av organiska- 
och löst lagrade jordar till fast lagrad morän kan sätt-
ningarna förväntas bli obetydliga. Sättningar kommer i 
dessa lägen att uppstå snabbt och under byggskedet.

fig. 07 fig. 08Ungefärligt läge för undersökningsområdet. Ungefärligt läge för undersökningsområdet.
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3.5.3 Fornlämningar och kultur-
minnen

Resultat från arkeologisk utredning inom fastighet 
Gudarp 39:1, Tranemo kommun
Länsstyrelsen beslutade den 19 oktober 2021 om arke-
ologisk utredning inför detaljplan för industrimark. Arke-
ologerna SHM har utfört utredningen och meddelat de 
preliminära resultaten till Länsstyrelsen.
Vid utredningen framkom arkeologiska lämningar som 
uppfyller de kriterier som krävs för att klassas som forn-
lämningar. Nytillkomna fornlämningarna är:

• L2021:8153, Bytomt/gårdstomt, Fornlämning
• L2021:8154 Område med fossil åkermark, Forn-

lämning
• L1964:8979, Fossil åkermark, var känd som se-

dan tidigare men har fått ändrad status från öv-
rig kulturhistorisk lämning till fornlämning

För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens be-
stämmelser om skydd för fornlämningar. Ingrepp i forn-
lämningar eller deras tillhörande fornlämningsområde 
kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 
kap 12 §. Det ska poängteras att det till varje fornläm-
ning hör ett skyddsområde i form av ett fornlämnings-
område, 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma lag-
skydd som fornlämningen.

Karta över området visar fornlämningar och kultur minnen inom området.

Teckenförklaring
Lämningar -
punktobjekt

Fornlämning

Möjlig
fornlämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Ej
kulturhistorisk
lämning

Ingen
antikvarisk
bedömning
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fig. 09

Ni bör ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd om för-
utsättningarna för att bevara fornlämningarna i lämplig 
miljö, alternativt klarlägga villkoren för ett eventuellt in-
grepp i de av kulturmiljölagens skyddade delar av om-
rådet.
I övrigt har utredningen resulterat i två nya övriga kultur-
historiska lämningar och att en tidigare registrerad läm-
ning har fått klarlagd status.

• L2021:8155, Lägenhetsbebyggelse, Övrig kultur-
historisk lämning

• L2021:8158, Röjningsröse, Övrig kulturhistorisk 
lämning

• L1964:9453, Färdväg, Ingen antikvarisk bedöm-
ning. Utredningen har klarlagt denna lämnings 
status, det är ingen lagskyddad fornlämning 
utan endast en naturbildning.

Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas inte av skydd 
enligt kulturmiljölagens bestämmelser men hänsyn till 
dessa bör om möjligt tas i det fortsatta planering (se fig 
09).

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

L1964:8979

L2021:8155
L2021:8158

L2021:8154

L2021:8153

                   Planområdesgräns
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fig. 10
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3.5.4 Strandsskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strand-
områden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt miljöbalken 7 
kap § 13. Planområdet ligger i närheten till Ljungsnäsasjön med ett strandskydd 
på 100 meter från strandlinjen. En mindre del av strandskyddet finns inom kvarter-
smark odling (se bilden nedan). Inom området där det råder strandskydd får enligt 
detaljplan inte platsen bebyggas. Planbestämmelserna syftar i att bevara platsen i 
enlighet med dagens användning. Mellan detaljplanen och Ljungsnäsasjön går 
Väg 27 som skapar en tydlig barriär mellan platserna. Med ovannämnda förutsätt-
ningar finner kommunen inte det nödvändigt att upphäva strandskydd på denna 
del av planområdet.

Strandskyddet illustreras med orange linje, 100 meter från Ljungsnäsasjön strandlinjen.
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3.5.5 Gator och trafik
Sweco har utfört en trafikutredning för detaljplan. 
(Bilaga 3 – Trafikutredning). Uppdragsnummer 
30028007.

Nulägesbeskrivning
Tranemo kommun arbetar med en ny detaljplan för in-

dustriändamål i utkanten av Tranemo, norr om väg 27. I 
ett första skede kommer området att iordningställas för 
industriändamål av Tranemo Grus & Betong AB.

Iordningställandet av marken innebär schakt och för-
flyttning av jord- och bergmassor. Detta PM beskriver 
förutsättningar och konsekvenser för trafiken i området 
och har tagits fram som underlag till det fortsatta de-
taljplanearbetet.

Planområdet omfattar i det senaste omarbetade för-
slaget cirka 260 000 m2 mark för industri och verksam-
heter. Sammantaget planeras för 78 000 m2 bruttoarea 
eller BTA. Med BTA avses summan av alla våningsplans 
area för alla byggnader. Utredningen finns att tillgå i sin 
helhet som bilaga.

Gatunät och angöring
Befintlig gatustruktur i området består av de statliga 

vägarna väg 27 och väg 156 (Jönköpingsvägen), som 
korsar väg 27 söder om planområdet. Korsningen är en 
trafikplats av klövertyp med väjningsreglerade påfarter. 
Båda vägarna ingår i det funktionellt prioriterade vägnä-
tet (FPV) för person-, gods- och kollektivtrafik. Väg 27 
ingår även i FPV för långväga personresor. Skyltad has-
tighet är 90 km/tim på väg 27 och 70 km/tim på väg 
156.

Mot planområdet finns idag några mindre anslut-
ningar till väg 27 som på sikt kommer att ersättas av en 
större anslutning i nytt läge då industri etableras i områ-
det. Den befintliga östra anslutningen föreslås att an-
vändas under tiden som området iordningsställs. Sikten 
österut vid korsningen skyms av vegetation och väster-

ut finns en höjd som begränsar sikten.
Krav enligt VGU är fri sikt inom den så kallade sikttri-

angeln, se Figur 10 nedan. För 90 km/tim på primärvä-
gen (väg 27) gäller att siktsträckan Lp måste vara minst 
230 m från en punkt 5 meter in på sekundärvägen 
(måttet Ls i figuren). Sikten österut klarar inte kraven, 
medan sikten västerut bedöms klara kraven i dagsläget. 
Detta behöver dock säkerställas innan korsningen an-
vänds för ett större antal transporter.

Anslutningsvägen har ett vilplan som lutar svagt upp-
åt mot området och är asfalterad de första cirka 6 
metrarna från vägkanten, för att därefter övergå till grus-
väg. Lutningen bedöms klara gällande krav och därmed 
inte medföra något behov av åtgärder. Detta behöver 
dock säkerställas innan korsningen används för ett stör-
re antal transporter. Längslutningen på väg 27 är relativt 
flack och klarar därmed kraven utan någon negativ på-
verkan på anslutningen.

Anslutningsvinkeln för korsningen klarar kraven då 
den är relativt vinkelrät, vilket är positivt för sikten.

Området kopplar mot centrala Tranemo via väg 27 
och Jönköpingsvägen, en sträcka på cirka 1,5 – 2 km. 
Det saknas idag gång- och cykelvägar inom området. 
Det finns inte heller någon busshållplats i direktanslut-
ning till området.

Närmsta tågstation finns i Limmared, cirka 6 km 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

fig. 11Sikttriangel (Vägar och gators utformning, Trafikverket publ. 2012:179)

Befintlig anslutning till området strax väster om trafikplatsen.

Höjd som kan påverka sikten Skymmande vegetation
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norrut.

Gång- och cykelvägnät
En gång- och cykelvägskoppling mot centrala Trane-

mo finns på gamla banvallen (orange streckad linje) och 
tangerar området i väster, se figur 11 nedan. Det finns 
även en gångväg (svart streckad linje) med en mindre 
gångbro över Jälmån strax väster om trafikplatsen.

Trafikflöden motorfordon
Trafikflöden har hämtats från Trafikverkets trafikflö-

deskartor. Väg 27 har en årsdygnstrafik (ÅDT) på ca 5 
400 fordon per dygn (2019) och cirka 17 procent tung 
trafik. Jönköpingsvägen (väg 156) har en ÅDT på mellan 
cirka 1 200 fordon per dygn (2017, öster om trafikplat-
sen) och 4 000 fordon per dygn (2017, väster om trafik-
platsen) och cirka 10-13 procent tung trafik.

Maxtimmestrafiken på väg 27 är cirka 600 fordon, 
vilket inträffar på eftermiddagen kring kl 16-17. Rikt-
ningsfördelningen under maxtimmen är cirka

55 procent västerut och 45 procent österut. För väg 
156 är motsvarande maxtimmesflöde på väg 156 cirka 
500 fordon väster om trafikplatsen respektive cirka 180 
fordon öster om trafikplatsen, även detta på eftermid-
dagen.

Riktningsfördelningen under maxtimmen är cirka 52 
procent österut och 48 procent västerut (se fig 12).

Trafikalstring
Trafikutvecklingen är enligt Trafikverkets basprognos 

för Västra Götaland en ökning med cirka 1 procent per 
år. Detta stämmer också väl jämfört med den historiska 
utvecklingen på väg 27.

Etapp 1
Under tiden då området iordningsställs uppskattas 

det tillkommande trafikflödet till cirka 15-20 uttranspor-
ter med lastbil per dag, vilket då motsvarar cirka 30-40 
fordonsrörelser per dygn. Utöver tunga transporter an-
tas det tillkomma ett mindre antal fordonsrörelser med 
personbil.

Etapp 2
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att 

generera framtida trafik för utbyggt industriområde.
Ingångsvärden för trafikalstringen är bland annat 

uppskattad BTA för olika typer av verksamheter i områ-
det som framgår av fig 13 nedan.

fig. 12

fig. 13

Gång- och cykelvägskoppling mot centrala Tranemo.

Trafikmätningspunkter (Trafikverket, 2021). F/d = fordon per 
dygn, tf = andel tunga fordon.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

5400 f/d(tf 17 procent)

4000 f/d(tf 10 procent)

fig. 14Uppskattad BTA för olika verksamheter inom området.
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Slutsatser
Siktförbättrande åtgärder behöver vidtas vid befintlig 
anslutning som kommer att användas under etapp 1.
I etapp 1 bör anslutningen asfalteras en sträcka in mot 
området för att inte riskera att grus dras ut på väg 27.
Exploateringen tillåter en trafikalstring på cirka 3 000 for-
don per dygn med en enklare trevägsanslutning mot väg 
27.
Åtgärder för ökad kapacitet kan vara att anlägga vän-
sterpåsvängsfält, en cirkulationsplats eller sänka hastighe-
ten på väg 27 vid anslutningen.
Trafikplatsen väg 27 – väg 156 har god kapacitet att han- 
tera den trafik som tillkommer från exploateringen. 

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns på väg 156 vid Åkerivägen 
cirka 1,5 km från planområdet nära Tranemo centrum. 
Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 325 och 366 med 
ett relativt lågt turutbud (mer än en timme mellan turer-
na).
Tranemo busstation ligger ytterligare cirka 500 meter bort 
och har ett större utbud med 8 linjelagda turer. I områden 
som saknar kollektivtrafik erbjuds även beställningsbar 
närtrafik. 

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
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fig. 15

fig. 16

Befintligt spillvattensystem väster om plan-
området. Spillvattenledningar illustreras i lila.

Befintligt dricksvattensystem väster om plan-
området. Vattenledningar illustreras i blått.

3.5.6 Teknisk försörjning
Sweco har utfört en översiktlig spill- och dricksvattenut-
redning för detaljplan. 
(Bilaga 4 – översiktlig spill- och dricksvattenutredning).

Befintligt ledningsnät
Idag finns inget befintligt spill- och dricksvattennät inom 
planområdet. Närmsta ledningsnät ligger strax väster 
om Månstadsån. Strax nordväst om planområdet kor-
sar både spill- och dricksvatten väg 27 (se fig 15 och fig 
16).

Befintligt spillvattensystem
Närmsta spillvattennät ligger strax väster om planområ-
det längs med Limmaredsvägen för att sedan korsa 
väg 27 (se fig 14).  
Ledningen (400 BTG) öster om väg 27 är nyligen relinad 
och i bra skick samt har en bra kapacitet enligt Trane-
mo kommun, se Figur . Anslutningsmöjligheter för det 
nya planområdet ses därmed som mycket goda här. 

Befintligt dricksvattensystem
Närmsta vattenledning (225PE) ligger strax väster om 
planområdet och har ett arbetstryck på 5 – 7 bar, vilket 
ger bra förutsättningar för att ansluta det tilltänkta om-
rådet (se fig 15).

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

                   Planområdesgräns

                   Planområdesgräns
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Befintliga elledningar
Inom området finns luftledning som ägs av Vattenfall El-
distribution AB med spänningsnivå upp till 55 kV har ett 
säkerhetsområde om 4 meter horisontellt avstånd och 4 
meter vertikalt avstånd från luftledningens faser och ka-
bel mellanspänning 400 v (se fig 16).
Inom säkerhetsområdet får under inga omständigheter 
maskiner, människor, redskap eller dylikt komma in.

 Schaktning / Grävning  
Man får inte ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, 
t.ex. schaktning som kan medföra fara för ledningen el-
ler medföra att ledningen kan vålla skada på person el-
ler egendom. 
Schaktning/Grävning i ledningsrätts-/servitutsområde 
får inte ske utan att man i god tid inhämtat ledningsäga-
rens medgivande.

Säkerhetsbestämmelser vid schaktning/grävning in-
vid luftledning enligt följande: 

• Schaktning får inte ske inom ett avstånd av 10 
meter från luftledningens närmaste anläggnings-
del (stolpe, stag och fundament i mark). 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

• Schaktning under en luftledning får inte göras 
utan att det fastställts hur eventuella marklinor 
går så att dessa inte skadas samt att det klar-
görs vilka säkerhetsavstånd som gäller invid den 
aktuella luftledningen i samråd med Vattenfalls 
representant. 

• Vid arbete i närheten av en luftledning skall en-
treprenören ha utbildning i de delar av Elsäker-
hetsanvisningar (ESA) som är nödvändigt för att 
arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. 

 
Om Vattenfalls luftledning skadas vid grävarbete är 

den som utför grävarbetet (entreprenören eller entrepre-
nörens uppdragsgivare) skyldig att ersätta Vattenfall för 
de kostnader som uppstår i samband med reparation 
av skadan. Även kostnader som tredje man drabbats av 
på grund av att markkabel eller luftledning skadas kan 
bli aktuella.

Söder området inom väg 27 finns Gasledning som 
ägs av Nordion energi AB.

Planområdesgräns

Kabel lågspänning 400 v

Kabel mellanspänning 11 000 v

Luftledning 

Gasledning 

fig. 17Vattenfall Eldistribution AB befintliga elledningar. 

BJÖRSDAMM

TYGGESTORP

ÖMMESTORP

GUDARP

TRANEMO

ALGUTSTORP

LJUNGSNÄS

39:1>3

3:39>2

1:46>3

1:4>2

1:1>3

1:4>4

1:13>2

1:1>2

3:44>2

1:51

24:97

1:27

1:35

3:39

3:39

1:50

1:3

2:1

5:1

1:20

2:4

1:46

1:46

1:2

8:16

2:1

1:63

2:3

3:45

1:40

2:7

1:2

39:1

1:61

1:47

1:33

1:55

3:1

1:44

1:57

3:44

1:14

1:41

1:62

4:1

1:49

1:6

2:2

1:12

2:1

1:45

1:8

1:1

1:52

1:34



Samrådshandlingar
Ny detaljplan för del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs i Tranemo

18

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Dagvatten
Syftet med dagvattenutredningen, utförd av Sweco, är 
att utreda möjligheten att ta hand om dagvatten inom 
planområdet utifrån framtida förutsättningar, samt att ta 
fram förslag på dagvattenhantering. Utredningen ska 
också säkerställa att förändringen i samband med ex-
ploateringen inte medför försämrade förutsättningar för 
planområdets recipient att uppnå sin miljökvalitetsnorm 
för vatten. En översiktlig skyfallskartering för utrednings-
området har utförs för att identifiera rinnvägar, eventuel-
la lågpunkter och känsliga områden vid ett skyfallsregn 
(Bilaga 5 – dagvattenutredning).

fig. 18

fig. 19

Befintlig riktning av ytligt dagvattenflöde inom och i angränsning till 
planområdet. 

 Planområdesgräns

Översiktlig skiss på förslag på dagvattenhantering. 
Blå områden är dagvattendamm med tillhörande 
försedimenteringsdamm. Gröna pilar är föreslagen 
streckning för svackdiken.

Slutsatser
Om planområdet bebyggs enligt planförslag bidrar det 
till en ökad avrinning av dagvatten från området. I den-
na utredning föreslås ett dagvattenhanteringssystem 
som klarar av att fördröja 6 000 m3 dagvatten. Systemet 
gör att flödena från planområdet fördröjs så att ett 
framtida klimatanpassat 30-årsregn blir samma som ett 
befintligt 30-årsregn.

Vid höjdsättning av marken för anpassning till skyfall 
rekommenderas att avledningsstråk utformas för att av-
leda dagvattnet bort från planerade fastigheter och via 
gator. Vid markarbeten är det viktigt att ha områdets 
framtida höjder i beaktning så inga instängda områden 
skapas.

Förslag på fortsatt framtida arbete:
• Exakt utformning av dagvattensystem utefter re-

kommenderad areal för erforderlig fördröjning 
och rening av dagvatten.

• Upprättande av en skötsel- och underhållsplan 
för dagvattensystemen.

• Vid höjdsättning för framtida exploatering ska 
hänsyn tas till skyfall. 
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3.6.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i svensk 
lagstiftning sedan 1999 för att kontrollera miljöpåverkan 
och berör främst luft, vatten och buller. MKN reglerar 
krav på miljökvalitet som kommuner och myndigheter 
ska följa vid planering och planläggning för att i huvud-
sak skydda människors hälsa och naturmiljö.

Luft
De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft finns 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). För att skydda 
människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i ut-
omhusluft med mer än i genomsnitt 40 mikrogram per 
kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).

På väg 27 utförts mätningar (2002-2003) som visade 
att halterna av kvävedioxid var lågt, under nedre utvär-
deringströskeln för miljökvalitetsnormer. Planområdet 
enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att mil-
jökvalitetsnormer för luft överskrids eller riskerar att 
överskridas

3.6 Miljö, hälsa och säkerhet

Vatten
Dagvatten förorenas av bland annat utsläpp från trafik, 
byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. Dagvatten 
från parkeringsytor, industriområden och högtrafikerade 
vägar är särskilt förorenat. Vid stora flöden kan även 
dagvatten orsaka översvämningar och andra typer av 
skador.

För att minska risker nedströms och främja hållbar 
dagvattenhantering så anger Tranemo kommun i dess 
riktlinjer för vatten och avlopp att:

• Dagvattenhanteringen ska över tid efterlikna na-
turens sätt att hantera nederbörd genom infiltra-
tion, fördröjning nära källan och öppen trög dag-
vattenavledning.

• Hållbar dagvattenhantering ska över tid eftersträ-
vas vilket innebär att dagvatten inom samlad be-
byggelse renas, fördröjs och används för positiv 
gestaltning.

• Föroreningar i dagvattnet ska över tid avskiljas 
innan dessa når recipienten, om möjligt redan 
vid föroreningskällan.
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Miljö, hälsa och säkerhet

3.6.2 Rekreativa och sociala 
aspekter
Inom planområdet finns viktiga funktioner som har en 
påverkan på den sociala aspekten. Gång och cykelvä-
gen används för cykelturer, promenader och rastning av  
hundar och är en viktig rörelse- och genomfarts stråk 
inom området. Tillgången till goda GC-vägar och grön-
områden bidrar till spontana aktiviteter som lek och re-
kreation för människor i alla åldrar. För att grönområden 
ska uppfylla sin funktion behöver de vara lättillgängliga 
och fram komliga. God tillgång till sittplatser är viktigt 
och desto viktigare inom en plats där det råder höjd-
skillnader (som skapar uppförsbackar) och terräng som 
är mer svåråtkomlig. Genom att möjliggöra centrumut-
veckling kan platsen bli mycket attraktiv för boende i 
Tranemo men även förbipasserande på väg 27. Områ-
det kan även nås genom befintlig gång- och cykelvägen 
(som finns på gamla banvallen). Det finns även en pro-
menadstråk med en mindre gångbro över Jälmån strax 
väster om trafikplatsen.

3.6.3 Barnperspektiv
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen (FN:s kon-
vention om barns rättigheter) lag i Sverige. Barnrättsla-
gen slår fast om att barn är individer med egna rättighe-
ter och inte föräldrars skyddsobjekt där föräldrarätten 
väger tyngre. I statens Barnrättsutredning kan vi ge-
nomgående se att barn inte kommer till tals i frågor och 
ärenden som rör dem själva, och där beslut tagits sak-
nas ofta uppgifter på hur barnets bästa beaktats. Arbe-
tet på den lokala nivån är ytterst avgörande för hur väl 
Sverige lever upp till barn rättsslagen och dess principer. 
I kommunens fysiska planering arbetar vi därför för att 
öka barns deltagande, barnets perspektiv ska beaktas 
och ge inflytande på ett sådant sätt som säkrar att 
barnrättslagen efterlevs i detalj planen. Genom god pla-
nering som inkorporerar barnperspektivet till grund för 
våra utföranden skapas trygga, goda och stimulerande 
miljöer för barn.

Inom de centrala samt västra delarna av planområ-
det finns idag attraktiv natur med både inslag av lant-
bruksmiljö och skog. Inom detta område har det även 
säkerställts en centrumändamål som möjliggör etable-
ring av samlingslokal, restaurang och café. Dessa om-
råden är tilltalande för barnfamiljer men även större barn 
som på egen hand kan ta sig till platsen. Inom området 
råder det varierande markhöjder och stora öppna ytor 
vilket fyller en viktig funktion då det bjuder in till lek. 
”Backen” lockar till rekreation och de stora träden bidrar 
till skugga under varma sommardagar. En eventuell lek-
plats på platsen skulle bidra till att barn får trygga miljö-
er för rörelse och lek.

För att platsen ska vara attraktivt för barn är det vik-
tigt att det ska vara tryggt. Denna trygghet kan skapas 
genom säkra gc-vägar och en bra belysning av platsen 
och vägarna som leder dig.

Den östra delen av planområdet avses bebyggas 
med verksamheter. Den lokala gatan som ansluter mot 
väg 27 är inte lämplig för barn att vistas på. 

3.6.4 Brand- och explosionsrisk
De krav som finns för tillgänglighet för räddningsinsatser 
och utrymning ska följas. Dessa kan bli avgörande för 
detaljutformningen av husen. Det kan underlätta att ta 
fram en brandskydds beskrivning som ram- eller sys-
temhandling för att utreda och styra vilka möjligheter 
och begränsningar som finns kring utrymning och till-
gänglighet. Planområdet ska utformas så att samtliga 
byggnader blir tillgängliga för brandfordon och andra ut-
ryckningsfordon. För de högre byggnaderna krävs 
räddningsvägar för räddningstjänstens fordon. Bredden 
och bärigheten på vägarna ska vara dimensionerade för 
räddningstjänstens fordon. I samband med planens ge-
nomförande kommer det även behövas nya brandpos-
ter inom planområdet. Räddningsvägarna och placering 
av brandposterna ska planeras i samråd med Rädd-
ningstjänsten.

Söder om planområdet går väg 27 som även är en 
rekommenderad väg för farligt gods. Väg 27 ligger på 
en avstånd på cirka 50 meters från närmaste byggrätt, 
alltså utanför riskbedömningsområdet. Med anledning 
till detta anser kommunen att det inte behövs en riska-
nalys.
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3.7.1 Användning av mark och 
vatten
En detaljplan är ett juridiskt dokument som ger rätt att 
bygga i enlighet med planen samt medför rättigheter 
och skyldigheter. I en detaljplan kan kommunen reglera 
använd ning av mark och vatten genom att pröva ett 
områdes lämplighet för ett eller flera ändamål. Kommu-
nen redo visar allmänna platser, kvartersmark, vatten-
områden samt gränserna för dessa. Med egenskapsbe-
stämmelser regleras utformningen av området.

Allmänna platser
De angivna områdena i detaljplan; gata och park, är all-
männa platser och är avsedda för gemensamma behov. 
Kommunen som huvudman ansvarar för anläggning, 
skötsel och underhåll av allmänna platser.

GATA Gata
Användningsområdet betecknas med GATA på plankar-
tan och är avsedd för fordonstrafik och gång- och cykel-
trafik. I användningsområdet gata ingår de vanliga ar-
rangemangen som trafikanordningar, gångbanor, 
planteringar, gräsytor, väderskydd samt byggnader som 
behövs för gatans skötsel och bruk. 

NATUR  Natur
Användningen natur ska tillämpas för områden för 
friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt 
skötselplan eller genom visst begränsat underhåll.
Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och 
andra komplement till naturområdets användning ingår.

Kvartersmark
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse med en specifik 
användning för att avgränsa vilka verksamheter som  
tillåts på platsen, tillexempel skol- och centrumändamål. 
Kvartersmark är avsedd för bebyggelse för enskilt eller 
allmänt ändamål. 

J  Industri 
Användningen industri ska tillämpas för områden för 
produktion, lager, partihandel och annan jämförlig verk-
samhet. Även komplement till verksamheten industri in-
går i användningen. 

Z  Verksamhet 
Användningen verksamheter ska tillämpas för områden 
för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet med be-
gränsad omgivningspåverkan. Även komplement till 
verksamheten ingår i användningen. 

L  Odling och djurhållning 
Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för 
områden för olika typer av odling, djurhållning samt 
djurvård. Här ingår verksamhetsanknuten försäljning. 
Även komplement till verksamheten odling och djurhåll-
ning ingår i användningen.

C1  Samlingslokaler 
Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler 
som ägs eller disponeras av ideella organisationer och 
som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för för-
eningslivet och verksamheter som till exempel möten, 
sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang 
och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslo-
kaler är bygdegårdar, IOGT-NTO:s lokaler, Folkets hus 
och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna sam-
lingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på lands-
bygden och i städerna.

C2  Restaurang
Användningen centrum med en precisering på restau-
rang, betecknas med C2 på plankartan. En precisering 
innebär att enbart det som anges i bestämmelsen är 
tillåtet. 

C3  Café
Användningen centrum med en precisering på café,  
betecknas med C3 på plankartan. En precisering inne-
bär att enbart det som anges i bestämmelsen är tillåtet. 
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3.7.2 Egenskapsbestämmelser
Genom egenskapsbestämmelser för allmän plats och 
kvartersmark preciseras och avgränsas användningens 
omfattning, placering, utformning, utförande, markens 
anordnande och vegetation, utfart, skydd av kulturvär-
den, rivningsförbud med mera. 

Ø P

ØP  Utfart
Bestämmelserna används av trafiksäkerhetsskäl då  
utpekad plats inte är lämpligt för in- och utfart och  
betecknas med ofyllda cirklar över användningsgrän-
sen.

q-skydd1  Skydd av kulturvärden på allmän 
plats
Bestämmelser om skydd av kulturvärden användas för 
att skydda särskilt värdefulla miljöer på allmänna platser 
(natur). 

)15,0  Högsta byggnadshöjd
Bestämmelsen reglerar den högsta delen på en bygg-
nadshöjd. Höjden ska mätas från den medelnivå som 
marken har invid byggnaden. Mätningen kommer då 
ske utifrån den färdiga marknivån, alltså den nivå som 
marken ska ha efter att byggnadsverket har uppförts. 
Detta kan vara lämpligt i situationer med kuperad ter-
räng eller där bebyggelsen ska följa terrängen.
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @
@ @ @ @ @@ @ @ @  Prickmark
Genom egenskapsbestämmelsen prickmark regleras 
den mark som inte får förses med byggnad inom egen-
skapsområdet. 

e1 30,0% Utnyttjandegrad
Genom bestämmelsen om utnyttjandegrad regleras  
hur mycket området som får bebyggas och betecknas 
med ett ”e1” på plankartan. Inom bestämmelsen är den 
största tillåtna bruttoarean (sammanlagda ytan av alla 
våningar) 30% av fastighetsarean.

e2 500,0 Utnyttjandegrad
Genom bestämmelsen om utnyttjandegrad regleras  
hur mycket området som får bebyggas och betecknas 
med ett ”e2” på plankartan. Inom bestämmelsen är den 
största tillåtna bruttoarean (sammanlagda ytan av alla 
våningar) 500 m2.

f1 Karaktärsdrag
Genom bestämmelsen om karaktärsdrag regleras  
att såväl byggnader som omgivande tomtmark ges es-
tetiskt tilltalande utformning och betecknas med ett ”f1” 
på plankartan.

b1 Hårdgjorda ytor
Genom bestämmelsen om Hårdgjorda ytor regleras  
hur mycket procent av markytan får hårdgöras.
Dessa ytor är förändrar tillgången på vatten och näring i 
marken och påverkar därmed ekosystemen och förut-
sättningar för ekosystemtjänster och betecknas med ett 
”b1” på plankartan.

q1 Skydd av kulturvärden på kvarter-
smark
Bestämmelser om skydd av kulturvärden användas för 
att skydda särskilt värdefulla miljöer på kvartersmark.

3.7.3 Administrativa bestämmel-
ser

Genomförandetid
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som 
anger tiden som detaljplanen är tänkt att genomföras 
på. Genomförandetiden räknas från den dag då planen 
får laga kraft och genomförandetiden för detaljplanen  
är 5 år.

x1  X-område
Egenskapsbestämmelsen är för markreservat av all-
männyttig gång- cykeltrafik och betecknas med ”x1” på 
plankartan. Bestämmelsen används för att säkra 
allmän hetens möjlighet att röra sig igenom kvarter-
smark.
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Genomförandefrågor

Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska, tekniska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detalj-
planen. Genomförandebeskrivningen har ingen rätts-
verkan men ska vara vägledande vid genomförandet  
av detaljplan.

3.8.1 Organisatoriska frågor 

Tidsplan
Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande och 
ska efter samråd och granskning antas av kommunfull-
mäktige. 

Preliminär tidsplan
• Beslut om samråd i Allmänna utskottet:  

maj 2022
• Beslut om granskning i Allmänna utskottet:  

september 2022
• Beslut om godkännande i Allmänna utskottet:  

november 2022
• Beslut om antagande kommunfullmäktige:  

december 2022

Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter att  
den antagits, om den inte överklagas. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år och räknas från den da-
gen planen får laga kraft. Under genomförandetiden får 
detalj planen inte ändras utan särskilda skäl vilket ger 
fastighets ägaren en garanterad byggrätt i enlighet med 
detaljplanen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras 
eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut har 
fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den 
skada den lider. Efter genomförandetidens utgång fort-
sätter planen att gälla men kan då ersättas, ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersätt-
ning.

Huvudmannaskap
Tranemo kommun är huvudman för allmänplats mark.
Som huvudman äger kommunen ansvar för att utbygg-
nad, drift och underhåll av den allmänna platsmarken.

3.8 Genomförandefrågor

Avtal
Ett planavtal (2021-07-02) har tecknats mellan Tranemo 
kommun och Tranemo Grus och betong AB gällande 
detaljplanen. 

Det kommer att upprätta ett markanvisningsavtal un-
der 2022 för att ge beställaren ensamrätt under en be-
gränsad tid.
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Genomförandefrågor

3.8.2 Ekonomiska frågor

Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen samt tillhörande utred-
ningar bekostas av exploatören. Kostnader kopplade till 
framtagandet av detaljplanen regleras i ett plankost-
nadsavtal. Exploatören ska svara för och bekosta samt-
liga bygg- och anläggningsåtgärder inom exploaterings-
området, samt eventuella detalje rade undersökningar 
som kan krävas för byggnation. Genomförandet av 
dessa åtgärder görs i samråd med kommunen. 

Det kommunala intäkterna kommer från försäljning 
av mark samt anslutning till de allmänna vatten- och 
avlopps nätet.

3.8.3 Tekniska frågor

Gator
En kommunal gata kommer att byggas för att möjliggö-
ra en anslutning mellan statlig väg 27 och planerade in-
dustri. Från denna gata ska det även finnas möjlighet att  
angöra till området som enligt detaljplan ska användas 
för centrumändamål (samlingslokal, restaurang och 
café). Kommunen bekostar både byggnation samt un-
derhåll av de ytor som är allmän platsmark gata.

Delar av gatan regleras med ett så kallad in- och ut-
fartsförbud från industriområden. Dessa är säkerhets-
höjande åtgärden som finns främst i korsningar samt 
platser där kommunen anser att risken för olycka är hö-
gre.

Vatten och avlopp
Inom planområdet finns idag inga kommunala va-led-
ningar framdragna vilket innebär ett behov av utbygg-
nad av det allmänna vatten- och avloppsnätet. 

I samband med byggnation av ny gata ska kommunen 
bygga va-ledningar för att möjliggöra anslutning för in-
dustriområden men även för centrumändamålet. Kost-
naden att bygga ut va-nätet åligger kommunen. Enskild 
fastighetsägare betalar anslutningsavgift enligt kommu-
nal taxa. 

Närmsta vattenledning (225PE) ligger väster om 
planområdet.

Dagvatten
Enskild fastighetsägare ansvarar för att avvattning av 
kvartersmark sker i enlighet med den dagvattenutred-
ning som ligger till grund för detaljplanen. Dagvatten 
som uppstår på enskild fastighet ska ledas till kommu-
nalt dagvattenledning. Inom planområdet finns det två 
avsatta ytor inom allmän platsmark natur där dagvatten 
ska omhändertas och där kommunen ansvara för både 
uppförandet och skötsel av dessa anläggningar.

Värme
Närmsta möjlighet att ansluta till fjärrvärme och el ligger 
strax väster om planområdet. Söder om området inom 
väg 27 finns Gasledning. 

El, tele och fiber
Närmsta möjlighet att ansluta till el, tele och fiber ligger 
strax väster om planområdet. 

Transformatorstation
Det finns inga transformatorstationer inom planområdet.
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3.8.4 Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
All mark inom planområdet (del av fastigheten Gudarp 
39:1) ägs idag av Tranemo kommun. 

Fastighetsbildning
Ett led i genomförandet av en detaljplan är fastighets-
bildningen. Med fastighetsbildning avses bland annat 
marköverföringar, säkerställande av rätt till utfart, even-
tuellt bildandet av en gemensam parkeringsanläggning 
med mera. Fastighetsbildningsfrågor upptas till pröv-
ning av lantmäterimyndigheten efter ansökan från 
fastighets ägaren, ledningsinnehavare eller kommunen. 
Fastighetsbildning och reglering ska ske i enlighet med 
detalj planens intentioner. 

Kommunen ska fortsättningsvis äga all allmän plats-
mark som gata och natur inom planområdet. Dessa 
ytor kommer kvarstå inom fastigheten Gudarp 39:1. 
Resterande ytor som enligt detaljplan är kvartersmark 
kan ägas privat. Mark som är avsedd för industriända-
mål kommer säljas och bli egna fastigheter. Fastighets-
ägaren kommer både ansöka och bekosta lantmäteri-
förrättning. Kvartersmark centrum och odling kommer 
troligen kvarstå i kommunal ägo och ingå i fastigheten 
Gudarp 39:1. Väljer kommunen att sälja dessa ytor ska 
ny fastighetsägare både ansöka och bekosta lantmäte-
riförrättning.

Servitut och ledningsrätt
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik  
finns på kvartersmark för centrum som är tänkt att säk-
ra stråk igenom området för besökare. Markreservatet 
säkerställs genom ett x-område och ska underhållas av 
fastighetsägaren.

Inom planområdet finns ledningsrätt för befintliga 
luftledningar. Delar av luftledningen var tänkta att gå 
genom industriområdet. Då det inte är lämpligt med 
verksamhet vid luftledningar har allmän platsmark natur 
avsats för att säkerställa ledningens placering. Allmän-
nyttiga ledningar får finnas inom allmän platsmark.

Ansvaret för att trygga rättigheten för el- och teleled-
ningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta kan 
ske antingen genom ledningsrätt eller servitut.

Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptag-
na i fastighetsförteckningen.
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Medverkande

Ansvariga för framtagandet av detaljplanen är planarkitekt Wasim Fanari 
och stadsarkitekt Sven Hedlund på Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun. 

Medverkande i projektgruppen och arbetet har varit:

Maud Enqvist             Miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaved Kommun
Stina Kullingsjö           Miljöhandläggare, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaved kommun
Manda Schillerås       Verksamhetschef samhällsutveckling, Tranemo kommun
Henrik Johansson      Tf. Verksamhetschef Infrastruktur, Tranemo kommun
Thomas Tranefors      Miljöstrateg, Tranemo kommun
Mikael Järvinen          Mark och exploatering, Tranemo kommun
Ali Yehya                    Enhetschef VA, gata och infrastruktur, Tranemo kommun

3.9 Medverkande

Tranemo kommun, april 2022

Wasim Fanari, planarkitekt
Sven Hedlund, stadsarkitekt

Posta Tranemo kommun,   514 80 Tranemo
Besök Stortorget 26
Telefon 0325-57 60 00
E-post kommun@tranemo.se
Webb www.tranemo.se
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