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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 34 
Detaljplan för Gamla järnvägsvallen 
Dnr 2021/19.   
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådshandlingar 
avseende ny detaljplan för Gamla järnvägsvallen och sänder detsamma för 
samråd med standardförfarande i enlighet med 5 kap. 11 § Plan- och 
bygglagen. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Syftet är att, genom upprättande av en ny detaljplan för ”Gamla 
järnvägsvallen”, ändra området avsatt för järnvägsändamål och parkmark 
mellan kvarteret Beckasinen och fastigheten Markaryd 34:4 så att ett 
sammanhängande område för industriändamål erhålles samt att parkering 
möjliggörs inom del av Markaryd 34:4.  

Nibe AB äger Beckasinen 3 samt 7 och ett avtal är tecknat där även 
Markaryd 34:4 ska överlåtas till Nibe AB från kommunen. För att kunna 
nyttja fastigheterna på önskat, och mest effektivt, sätt önskar Nibe AB även 
köpa den mellanliggande marken, del av Markaryd 9:1, som ägs av 
kommunen och i gällande plan är avsatt som område för järnvägsändamål 
samt park. Denna ges då samma planbeteckning som angränsande 
områden. Den del av Markaryd 34:4 som är inom planområdet planläggs 
för parkering.  

Detsamma gäller för marken som delar av Beckasinen 2. Beckasinen 2 ägs 
av Balkheds som även de har uttryckt en önskan om att köpa den 
mellanliggande marken, som delar av deras fastighet, för att på så sätt 
kunna nyttja fastigheten mer effektivt. Den mellanliggande marken ägs av 
kommunen och är i gällande plan avsatt som område för järnvägstrafik. 
Även denna ges då samma planbeteckning som Beckasinen 2. 
 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekt föredrar ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
godkänna samrådshandlingar avseende ny detaljplan för Gamla 
järnvägsvallen och sänder detsamma för samråd med standardförfarande  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Beslut från KSAU 
Plankarta  
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 2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning 
 
 
Beslutet expedieras till: 

Teknisk chef 
Miljö- och byggchef 
Planarkitekt 
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