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FÖRSLAG TILL PLANBESKRIVNING 

 
Ny detaljplan för del av fastighet Misterhult 2:14 mfl  

med standardförfarande i Markaryds kommun  
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1. Planens syfte och huvuddrag  
I Markaryds kommun finns det ett behov av tomtmark för etablering av nya företag. I nuläget är 
området ej detaljplanelagt. En ny detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att medge etablering 
av kontor, lager, logistik, fordons-service, restaurang och lättare industri. Tillfartart och angöring till 
planerat område sker vi två infarter. 
 

2. Plan- och genomförandebeskrivning  
Handlingar som tillkommer till plan- och genomförandebeskrivningen är följande:  

 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)  

 Plankarta, med planbestämmelser   
 

2.1 Planprocess 
Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen, 5 kap 7 § (PBL). En detaljplan kan 
handläggas som standardförfarande, utökat förfarande, begränsat förfarande och samordnat 
förfarande. Denna detaljplan handläggs med standardförfarande då den anses vara förenligt med 
översiktsplanen och anses heller inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Ett standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller 
länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av 
stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
  

3. Förenlighet med 3 och 5 kap. Miljöbalken  
Den nya detaljplanen är förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden då området inte kan bli aktuellt för bostäder eller andra ändamål. 
Bedömning görs i kombination med att åtgärden inte bedömdes medföra betydande påverkan på de 
allmänna intressena eller andra särskilda intressen. 
 

3.1 Behovsbedömning av miljöbedömning 
De förändringar som detaljplanen medför jämfört med gällande nyttjande, det så kallade 
nollalternativet, bedömdes av miljö- och byggenheten inte medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 

3.2 Miljönormer  
Miljöbalkens miljökvalitetsnormer för vatten och luft är styrmedel för att uppnå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Då merparten av bakgrundsnivån för partikelhalterna i Markaryds gatumiljöer har 
för höga tröskelvärden (Rapport 2006-35, SMHI, 2006) samt att planområdets avrinningsområde leder 
till Lokasjön, dock via ett flertal dammar, så är det viktigt att aktivt arbeta med förbättrande åtgärder 
t.ex. god dagvattenhantering och goda trafikflöden/mängder i tätorten då nuvarande status inte får 
försämras (Miljökvalitetsnormer, Vattenmyndigheten, 2016). Där förbättringar inte kan nås med skälig 
hantering så är minimumkravet att exploateringen ska se till att inte försämra situationen.  
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Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten förväntas vara begränsade då ingen miljöfarlig 
verksamhet som riskerar läckage av skadliga ämnen till grundvatten eller vattentäkt avses på platsen. 
Dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD) via infiltrering alternativt ledas till dagvattendammen i 
områdets östra del för att där få sedimentering, för att slutligen röra sig vidare till mot Lokasjön. 
Kommunen bedömer att detta innebär att tillräckliga goda förutsättningar finns för att kunna nå en 
god teknisk lösning för dagvattnet inom området.   
 
Påverkan på områdets luftkvalité i området förväntas bli försumbar dvs. utan några betydande 
ökningar eller försämringar. En ökning av persontrafik och en del speditionsbilar beräknas men det står 
i försumbarhet till befintligt trafikflöde på E4 och Hallarydsvägen. 
 

4. Plandata   
Planområdet är beläget öster om centrala 
Markaryd tätort, mellan Hallarydsvägen 
och E4. Planområden omfattar cirka 8 
hektar.  
 

4.1 Markägoförhållanden  
Inom planområdet finns två markägare, 
Hamiltone AB och Markaryds kommun. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tidigare ställningstaganden  

5.1 Riksintressen 
Området berörs inte av något riksintresse. 

5.2 Översiktliga planer 
Det övergripande målet i Markaryds översiktsplan, framhåller att det är gott att leva, arbeta och verka 
i kommunen. Kommunens befolkning ska öka med minst 25 personer per år och man ska kunna 
erbjuda trygga och utvecklande miljöer samt attraktiva tomter för bostadsbyggandet. För att uppnå 
målen i översiktsplanen så behövs fler förskolor, attraktiva bostäder och lokaler för vårdverksamhet, 
därmed bedöms detaljplanens syfte vara i linje med översiktsplanens mål. 
 

5.3 Detaljplaner  
Planområdet omfattas ej av detaljplan. 

Ortofoto över området 
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5.4 Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-04-08 att ge HF Mister 1 AB plantillstånd.  
 

6. Områdets förutsättningar och förändringar  
Planområdet är idag ej planlagt. Området utmärkande kvalitéer bedöms vara dess läge utmed E4 och 
anslutningsmöjlighet via Hallarydsvägen. Området blir en förlängning av redan befintligt 
industriområde i norr och utan att skapa någon betydande påverkan på de naturvärden, eller andra 
värden, som finns inom närområdet. Det är ett område som inte allmänheten rör sig i alls. 

 

6.1 Lager, industri, kontor och restaurang. 
Hela planområdet planläggs för Lager(U), Industri(J), Restaurang(C1), Fordonsservice(G), Handel(H) 
och Kontor(K).  
 
Park ingår i planområdet.  
 
Högsta utnyttjandegrad är 50 % byggnadsarea. Inom planområdet möjliggörs en byggnadshöjd på 14 
meter. Byggnadshöjden bedöms passa områdets stadssiluett- och stadsbyggnadsperspektiv.  

 
 

 
Då platsen inte har några unika värden i form av kulturhistoriska, naturmässiga eller områdeskaraktär 
så ställs inga krav på utformning eller placering.  
Inom planområdet finns ett äldre torp. Torpet nyttjas inte som bostad och är i dåligt skick på grund av 
bristande underhåll. I samband med att detaljplanen genomförs kommer torpet att rivas. 

Figur 2. Förslagsskiss på utbyggt område.  
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6.2 Gata  
Lokalgatan kommer ansluta till Hallarydsvägen.  
 

6.4.1 Buller  
Enligt bullerberäkning som WSP har gjort beräknas riktvärde vid fasad klaras utan några 
bullerskyddsåtgärder. Dock är det till fördel om en bullervall uppförs då väster om Hallarydsvägen och 
norr om infartsvägen till Diamantvägen. Som alternativt eller komplement uppförs en bullervall öster 
om Hallarydsvägen som dämpar buller från E4 men den blir inte lika effektiv. Detta bidrar till att sänka 
ljudnivån något, ca 0-1 dB.  
 
Slutsats 

Det beräknas att planerade förändringar som skogsavverkning och hårdgjord mark på Misterhult Södra 
Industriområde kommer att öka trafikbullret vid bostadsområdet Östra Getesjön, men att 
Trafikbullerförordningens riktvärde på högsta ljudnivå vid fasad ändå innehålls. En bullervall föreslås 
vilken ger motsvarande bullerdämpning som befintlig skog och mark. 
 
Om ännu bättre ljudreduktion önskas rekommenderas att en högre bullervall istället placeras väster 
om Hallarydsvägen, så att även vägtrafikbuller från Hallarydsvägen dämpas. 
 

6.4.2 Geotekniska förutsättningar  
Hamiltone AB har utfört provgrävningar och har konstaterat att enklare, lättare byggnader som 
exempelvis trähus, om ett till två plan, bedöms kunna grundläggas direkt i mark (förutsatt att organisk 
jord utskiftas) utan speciella förstärkningsåtgärder på en packad bädd av bärlager.  
 
Vid grundläggning av större, tyngre och mer utbredda byggnader eller konstruktioner rekommenderas 
ytterligare geotekniska undersökningar för varje enskilt objekt. Detta då moränen per definition är 
heterogen och sannolikt uppvisar skillnader i hållfasthets- och deformations-egenskaper som kan ha 
betydelse vid större spännvidder eller högre laster. Ytterligare indata krävs för att få ett bättre 
underlag inför dimensionering.  
 
Det bedöms att vägar och parkeringsytor kan grundläggas utan speciella förstärkningsåtgärder. Vägar 
kan dimensioneras efter materialtyp. VA – ledningar bedöms kunna förläggas direkt i mark utan några 
speciella förstärkningsåtgärder. VA – ledningar måste förläggas frostfritt. Det bedöms även att lokalt 
omhändertagande av dagvatten genom infiltration är möjlig inom området. För att kunna 
dimensionera eventuella dammar för dagvatten krävs ytterligare undersökningar i lägen för dessa.   
 

6.4.3 Förorenad mark 
Det finns ingen dokumentation om förorenad mark inom planområdet eller att någon miljöfarlig 
verksamhet någonsin har funnits inom planområdet. Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller 
brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 

6.5 Vattenområde & Strandskydd  
Inom planområdet finns inga vattenområden, planområdet berörs ej heller av strandskydd.  
 

6.6 Störningar och risker  
Transportled för farligt gods. Väg 15 och väg E4 är primära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen 
i Kronobergs län fastställde 2007 en vägledning avseende värdering av risker längs transportleder för 
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farligt gods (RIKTSAM). Riktlinjerna skiljer sig åt beroende på avstånd från transportled samt typ av 
markanvändning. Enligt riktlinjerna ska industri, lager, sällanköpshandel, parkering samt tekniska 
anläggningar förläggas minst 30 meter från vägkant. Övrig handel, lager med betydande handel samt 
kontorsändamål i max ett plan förläggs minst 70 meter från närmsta vägkant. Kontor i mer än ett plan 
förläggs minst 150 meter från närmaste vägkant. Genomförande av riskutredning kan eventuellt 
möjliggöra kortare skyddsavstånd. Andra lagar och myndigheter kan av andra skäl än hantering av 
farligt gods ställa krav på skydds avstånd ((47§ Väglagen). Utmed väg E4 gäller ett utökat 
bebyggelsefritt avstånd. För väg E4 gäller 50 meter. Inom denna zon får vägar och parkeringsplatser 
anläggas med krav på ett område av 10 meter från vägen som måste lämnas orört. I plankartan regleras 
det bebyggelsefria avståndet som ”prickmark”, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad 
 

6.7 Teknisk försörjning  

6.7.1 Vatten och avlopp 
Försörjning med dricksvatten och avledning av spillvatten samt avloppsnäten kommer att utredas 
under detaljprojekteringen, hur anslutning till allmänt ledningsnät ska ske. Viktigt är däremot att 
vattenledningarnas storlek möjliggör brandvattenförsörjning via ett erforderligt antal brandposter.  
 
Vatten för planerat industriområde skall försörjas med PE 110 i planområdets norra och västra område. 
Spillvattnet ansluts till självfallsledning i norr vid Hallarydsvägen som i sin tur leds vidare med självfall 
till Södergatan därefter når det Lokasjöns pumpstation. 
 

6.7.2 Dagvatten 
Planområdet ligger ganska plant. Det är enklast, miljövänligast och billigast att fördröja vatten via lokal 

omhändertagande, LOD, diken eller dammar. Hårdgörningsgraden får max vara 80%. Markaryds 

kommuns förordar i första hand lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) i form av fördröjning. 

Vid stora mängder hårdgjorda ytor krävs också rening av dagvattnet. Följande principer ska följas vid 

utformning av dagvattenhantering.  

 

Dagvattensystemet ska göras trögt och föroreningar ska avskiljas nära källan. Dagvattenavrinningen 

ska minimeras och grundvattenbildning maximeras. Detta uppfylls genom att andelen grönytor och 

andra permeabla ytor prioriteras samt att diken anläggs istället för ledningar där detta är möjligt. Där 

hårdgjorda ytor krävs utformas dessa som genomsläppliga. Vid höjdsättningen ska hänsyn tas till 

översvämningsrisk. Ett regn med 100-års återkomsttid ska ej skada byggnader. Färdigt golv bör vara 

minst 30 cm högre än markhöjden vid VA-förbindelsepunkten.  

 

Då höjdsättning för området ej är fastställd i detta skede finns det en osäkerhet i frågan om framtida 

naturliga avrinningsvägar. I och med att nuvarande markanvändning förändras kommer avrinningen 

från marken också att förändras. Den nya gatan förses med en dagvattenledning som löper ner som 

ledning eller dike till en utjämningsyta i väster som ansluts till befintligt dike, se bild 5 och 6. En vanlig 

källa till förorening i dagvatten är trafik och det är då främst gatorna och parkeringsplatserna som 

belastar dagvattnet med olika föroreningar. Regnbäddar, se bild 2, har i allmänhet goda 

reningsegenskaper och skulle kunna vara ett bra alternativ till rening av dagvatten i gatan och på 

parkeringsytor. Dagvatten ska fördröjas så att den naturliga vattenbalansen (1,5 l/s*ha) i största 

möjliga mån bibehålls. Planområdet skall dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110 

”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” med klimatfaktor 1,3.  
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Bild 2: Utformning av en typisk regnbädd för omhändertagande av dagvatten. Källa P110 Svensk Vatten.  

 

Ansvarsfördelningen och minimikrav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya 

dagvattensystem visas i tabell 1 nedan. Tabellen visar VA-huvudmannens ansvar i gles respektive tät 

bostadsbebyggelse. Tabellen visar även att kommunen är ansvarig för att detaljplaneområdet ska 

klara ett regn med återkomsttid på minst 100år.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Minimi krav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya dagvatten-system. Källa P110 Svensk Vatten 

 

Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer visas i bild 3 nedan. Exempel på 

infiltrationsdagvattenbrunn visas i bild 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer. Källa P110 Svensk Vatten 
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Bild 4: ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn-IDB 

 

 

Bild 5: Bild på befintligt dike inom området  

 

6.7.3 Värme & Elförsörjning  
Anslutning av planområdet till fjärrvärme får studeras i samband med områdets detaljprojektering  
EON är eldistributör i området. Planområdet kan kopplas på befintligt nät. Behov av nätverksstationer 
inom planområdet behöver utredas.  
 

7 Planens konsekvenser  
I stora drag så utvecklar/förtätar detaljplanen redan befintliga värden, dvs. förtätar ett redan utbyggt, 
sett från både inom planområdets perspektiv samt ett närområdesperspektiv, industriområde.  
 
Planläggningens förstärkning bedöms leda till att värden positivt höjs utan att skapa betydande negativ 
påverkan på allmänheten. På många sätt tros istället förändringarna kunna leda till långsiktiga 
förbättringar för just allmänhetens intressen, speciellt med planerad verksamhet för kontor och 
service. Exploateringens höjd hålls inom befintliga nivåer för närliggande område, dvs. till 14 meter. 
Överlag så bedöms planläggningen leda till fler värden än bara att kommunen får en starkare 
samhällsekonomi. Kommunen möjliggör för fler företagsetableringar och utvecklingsområden i linje 
med miljömålet, god bebyggd miljö dvs. nyttja marken utifrån dess mest lämpade markanvändning. 
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8. Genomförandefrågor   
Vid upprättande av förslag till detaljplan ska i en genomförandebeskrivning redovisas de 
organisatoriska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i 
övrigt ändamålsenligt genomförande av planen. (6 kap 1 § PBL).  
 

8.1 Planförfarande   
Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande. Detta innebär att planen först genomgår 
ett samråd och senare en granskning, båda skeden ger berörda möjlighet att yttra sig över planen och 
få sina synpunkter besvarade. Inkomna synpunkterna besvaras skriftligt i en så kallad 
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Därefter blir detaljplanen antagen av 
kommunfullmäktige och vinner laga kraft tre veckor senare.  
 

8.2 Organisatoriska frågor   
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna fastighetens 
gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom 
den egna fastigheten.  
 

8.4 Genomförandetiden   
Genomförandetiden för detaljplanen har satts till 10 (tio) år. 
 

8.5 Fastighetsrättsliga frågor 
HF Mister 1 AB ansöker som ägare av berörd fastighet, Misterhult 2:14, om fastighetsbildning. 
Fastighetsbildning kan ske så snart planförslaget vunnit laga kraft.  
 

8.6 Ekonomiska frågor  
Kostnader för detaljplaneläggning och ny fastighetsbildning svarar HF Mister 1 AB som ägare. 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el- och eventuell fjärrvärmeanslutning utgår enligt gällande 
taxor. Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuella kostnader föranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta exploatören. Ansökan om och kostnaden 
för den lantmäteriförrättning som krävs för att bilda en ny fastighet hanteras i kommande 
exploateringsavtal. Fastighetsbildning som innebär att ytterligare fastigheter bildas föranleder 
anslutningskostnader för el och VA. För dessa kostnader ansvarar exploatören. 
 

9. Tidplan 
Nedanstående tidplan är endast ett förslag på möjlig tidplan och ska ej ses som fasta datum. Beroende 
på inkomna synpunkter och/eller uppkomna frågor kan tidplanen ändras under arbetets gång.  
 
Samråd:juni – juli 2019    Granskning: augusti – september 2019   
Antagande: november 2019   Laga kraft:  januari 2020  
 

10. Medverkande tjänstemän  
Detaljplaneförslaget har tagit fram av HF Mister 1 AB tillsammans med planarkitekt på miljö- och 
byggenheten i samarbete med resterande del av Tekniska förvaltningen.  


