Kallelse/Underrättelse
Kommunstyrelsen

2022-01-18

Kommunstyrelsen kallas att sammanträda
Tid: Tisdagen den 18 januari klockan 13.30.
Plats: Ripe-salen
Justerare: Joakim Pohlman
Föredragningslista
1

Val av justerare

2

Godkännande av dagordning
Kanslichef Sara Källgarn presenterar sig

3

Information om e-postriktlinjer för förtroendevalda

2022/1

Klockan 13.30 kallas utredningschefen
4

Information om Coronaläget
Klockan 14.00 kallas HR-chefen och säkerhetschefen

5

Skyddsåtärder för att förhindra att smitta av covid-19 sprids

2022/5

till kommunens vårdtagare inom äldreomsorgen och LSSverksamheten
6

Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

2021/340

7

Ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1

2020/211

8

Återrapportering från externa uppdrag

2022/11

9

Delegeringsbeslut 2022

2022/10

10

Allmän information och dialog

2022/12

11

Val av firmatecknare

2021/219

Bengt Germundsson
Ordförande

Kenth Svensson
Sekreterare

1(2)

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-12-20

KSAU § 229
Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
Dnr 2021/340.17

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för det systematiska
brandskyddsarbetet att gälla från och med 2022-02-01,
att uppdra åt respektive styrelse/nämnd vidta de organisatoriska och
administrativa åtgärder som följer av ovan fastställt styrdokument.
och att nuvarande riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige 2009-01-29, §
7, därmed upphör att gälla
Bakgrund och sammanfattning
Kommunens brandskyddsarbete styrs av lagen om skydd mot olyckor
(2003:778). Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en
byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt
brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla
utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand.
Räddningschefen har upprättat förslag till riktlinjer för det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA). Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra
organisationen för ett strukturerat brandskyddsarbete i kommunens
verksamheter. Av riktlinjerna framgår också hur arbetsuppgifterna fördelas
och vilken ansvarsfördelning som gäller mellan fastighetsägare och
verksamhetsutövare. Det systematiska brandskyddsarbetet har tidigare varit
samordnat med kommunens arbetsmiljöarbete. Uppgifterna styrs dock av
olika regelverk, varför respektive del hädanefter regleras i skilda
styrdokument. Det möter dock inget hinder att i huvudsak tillämpa samma
principer för fördelning av brandskyddsuppgifter som tidigare skett.
Riktlinjerna för brandskyddsarbete ska i tillämpliga delar användas inom
alla kommunala verksamheter och kommunala byggnader.
Beslutsunderlag
Räddningschefens förslag till riktlinjer för SBA
Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
Tjänsteskrivelse 2021-12-01

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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2021-12-20

Beslutet expedieras till:

T.f. Kanslichef
Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef
Räddningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2

Bengt-Ove Ohlsson
T.f. kanslichef
Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef
AnsvarigTelefon.

Tjänsteskrivelse
2021-12-01

Riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
Dnr 2021/

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för det systematiska
brandskyddsarbetet,
och att uppdra åt respektive styrelse/nämnd vidta de organisatoriska och administrativa
åtgärder som följer av ovan fastställt styrdokument.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunens brandskyddsarbete styrs av lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet
där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning
hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Räddningschefen har upprättat förslag till riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet
(SBA). Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra organisationen för ett strukturerat brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. Av riktlinjerna framgår också hur arbetsuppgifterna
fördelas och vilken ansvarsfördelning som gäller mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det systematiska brandskyddsarbetet har tidigare varit samordnat med
kommunens arbetsmiljöarbete. Uppgifterna styrs dock av olika regelverk, varför respektive del
hädanefter regleras i skilda styrdokument. Det möter dock inget hinder att i huvudsak tillämpa
samma principer för fördelning av brandskyddsuppgifter som tidigare skett.
Riktlinjerna för brandskyddsarbete ska i tillämpliga delar användas inom alla kommunala
verksamheter och kommunala byggnader.
Beslutsunderlag
Räddningschefens förslag till riktlinjer för SBA
Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
Tjänsteskrivelse 2021-12-01
Bengt-Ove Ohlsson
T.f. Kanslichef
Säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef

13 december 2021

Riktlinjer för brandskyddsarbetet i Markaryds kommun
Bakgrund:
Lagstiftningen (2003:778) Lag om skydd mot olyckor, LSO, ställer krav på att varje fastighet,
arbetsplats och verksamhet har ett fullgott brandskydd. Det är givetvis viktigt att vår verksamhet har
ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för elever, personalen, besökare och
kunder. Enligt lagen är det nödvändigt att representanter från verksamheten och fastighetsägaren
har en samsyn på ansvarsfördelningen av det systematiska brandskyddsarbetet.
Övergripande mål
•
•
•

Ingen människa skall komma till skada eller omkomma.
Kommunen skall skydda och förvalta sin fasta egendom.
Ingen kommunal verksamhet skall drabbas av allvarlig driftstörning p.g.a. brand i anläggning som
nyttjas eller ägs av kommunen.

Systematiskt brandskyddsarbete
På alla arbetsplatser ska det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete. I de fall där det finns fler
verksamheter inom samma byggnad skall samtliga verksamheter bedriva ett Systematiskt
brandskyddsarbete.
Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att det ska finnas:
•
•
•
•
•
•
•
•

En brandskyddsorganisation med huvudansvarig, brandskyddsansvarig och
brandskyddskontrollant för varje arbetsplats.
En utbildningsplan för personalen upprättad av brandskyddsansvarig.
En anpassad dokumentation med checklistor för brandskyddskontroll.
Ett kontrollsystem med aktiv tillbudsrapportering
Kontrollsystemet ska också följa upp brister i fastighet och verksamhet och rapporterar detta till
brandskyddsansvarig.
Det ska finnas en dokumentation av det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet.
(Ansvarsfördelning mellan verksamhet och fastighet)
Alla originaldokument finnas i webverktyget samt kopior av dessa i pärmar på respektive
verksamhet.
Ansvarig för att dokumentens innehåll är korrekt och uppdaterat är verksamhetens
brandskyddsansvarige.

All personal ska ha kännedom om och kontinuerlig utbildning i förebyggande brandskydd, alarmering
och utrymning.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Webb

Markaryds kommun
Box 74
28522 Markaryd

Markaryds kommun
Drottninggatan 11
285 31 Markaryd

0433 – 72 000

www.markaryd.se

Organisations nr.
212000-0654

Giro
Plusgiro: 348 24-3
Bankgiro: 279-5706
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Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-12-20

KSAU § 234
Ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1
Dnr 2020/211.214

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att, i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen, anta reviderad
detaljplan för ”Skiftnyckeln 1”.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-29, § 129, att ge miljöoch byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en planändring på
fastigheterna ”Skiftnyckeln 1” samt ”Markaryd 9:1” i enlighet med de
förutsättningar som framgår av ansökan. Ändringarnas syfte är bland annat
att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med
ny bebyggelse för befintlig industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.
Bakgrunden till planändringen är att Nibe AB ansökt om planbesked då
företaget önskar bygga ut sin befintliga verksamhet inom Skiftnyckeln 1.
Nibe AB har under våren 2020 utfört en fastighetsreglering där
Skiftnyckeln 2 reglerats till Skiftnyckeln 1.
Det planeras nu för en utökning av befintlig verksamhet där man önskar
bygga över hela Skiftnyckeln 1. I gällande plan är aktuell mark för
industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett u-område som inte
får bebyggas, vilket avses tas bort. Byggnadshöjden avses ändras från 8
meter till 12 meter.
Den nu aktuella detaljplanen har upprättats som ändring av befintlig
detaljplan och genomförs med standardförfarande. Planområdet är beläget
inom Västra industriområdet i de västra delarna av Markaryds tätort. I
gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål,
varför förslaget till ändring av detaljplan således fortsatt följer
översiktsplanens vägledning. Planens syfte stämmer överens med gällande
detaljplan. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.
Planen har varit föremål för samråd under perioden 2021-05-17 till och
med 2021-06-18 och granskning under perioden 2021-10-18 till och med
2021-11-18. Under granskningen inkom synpunkter som redovisats och
besvarats i granskningsutlåtandet. Efter granskningen har planförslaget
reviderats. Utifrån inkomna synpunkter och dialoger kommer del av

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1
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Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan) inte längre ingå i planändringen och
därmed berörs endast Skiftnyckeln 1.
Revideringarna anses inte förändra planförslagets syfte eller
genomförande. Bedömningen är att inkomna synpunkter gällande
detaljplanens utformning anses därmed vara tillgodosedda efter
granskningen.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2021-12-09, § 90, beslutat att godkänna
förslaget till granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. 23 § Plan- och
bygglagen, och att sända vidare samtliga handlingar till
Kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-29
Förslag till plankarta
Förslag till plan- och genomförandebeskrivning
Förslag till granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Beslutet expedieras till:

Tf. Teknisk chef
Miljö- och byggchef
Planarkitekt
Miljö- och byggnadsnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2
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Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2021-12-09

MBN § 90
Ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1
Dnr 2020/42.21

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. 23 §
Plan- och bygglagen, och
att sända vidare samtliga handlingar till Kommunfullmäktige för antagande
i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv
markanvändning med ny bebyggelse för befintlig industriverksamhet inom
Skiftnyckeln 1.
Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan och genomförs med
standardförfarande. Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i
de västra delarna av Markaryd tätort. I gällande översiktsplan från 2010 är
området redovisat för industriändamål varpå förslaget till ändring av
detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning. Planens syfte
stämmer överens med gällande detaljplan. Planen bedöms ej medföra
betydande miljöpåverkan.
Bakgrunden till ändringen är att Nibe AB ansökt om planbesked då dem
önskar bygga ut sin befintliga verksamhet inom Skiftnyckeln 1. Nibe AB
har under våren 2020 utfört en fastighetsreglering där Skiftnyckeln 2
reglerats till Skiftnyckeln 1. Det planeras nu för en utökning av befintlig
verksamhet där man önskar bygga över hela Skiftnyckeln 1. I gällande plan
är aktuell mark för industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett
u-område som inte får bebyggas, detta avses tas bort. Byggnadshöjden
avses ändras från 8 meter till 12 meter.
Planen var föremål för samråd under perioden 2021-05-17 till 2021-06-18
och granskning under perioden 2021-10-18 till 2021-11-18. Under
granskningen inkom synpunkter som har redogjorts för och besvarats i
granskningsutlåtandet. Efter granskningen har planförslaget reviderats.
Utifrån inkomna synpunkter och dialoger kommer del av Markaryd 9:1
(Verkstadsgatan) inte längre ingå i planändringen och därmed berörs endast
Skiftnyckeln 1.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2021-12-09

Revideringarna anses inte förändra planförslagets syfte eller
genomförande. Bedömningen är att inkomna synpunkter gällande
detaljplanens utformning anses därmed vara tillgodosedda efter
granskningen.
Miljö- och byggenheten anser att ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1
bör föras till antagande i Kommunfullmäktige.

Dagens sammanträde
Planarkitekt föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till
granskningsutlåtande, och sända vidare samtliga handlingar till
Kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-29
Förslag till plankarta
Förslag till plan- och genomförandebeskrivning
Förslag till granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Tf. Teknisk chef
Miljö- och byggchef
Planarkitekt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Louise Tallberg
Planarkitekt
louise.tallberg@markaryd.se
0433-720 76

Tjänsteskrivelse
2021-11-29

Ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1
Dnr 2020/42.21

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. 23 § Plan- och
bygglagen, och
att sända vidare samtliga handlingar till Kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 5
kap. 27 § Plan- och bygglagen.
Bakgrund och sammanfattning
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning
med ny bebyggelse för befintlig industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.
Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan och genomförs med
standardförfarande. Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna
av Markaryd tätort. I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för
industriändamål varpå förslaget till ändring av detaljplan således fortsatt följer
översiktsplanens vägledning. Planens syfte stämmer överens med gällande detaljplan. Planen
bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.
Bakgrunden till ändringen är att Nibe AB ansökt om planbesked då dem önskar bygga ut sin
befintliga verksamhet inom Skiftnyckeln 1. Nibe AB har under våren 2020 utfört en
fastighetsreglering där Skiftnyckeln 2 reglerats till Skiftnyckeln 1. Det planeras nu för en
utökning av befintlig verksamhet där man önskar bygga över hela Skiftnyckeln 1. I gällande
plan är aktuell mark för industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett u-område som
inte får bebyggas, detta avses tas bort. Byggnadshöjden avses ändras från 8 meter till 12
meter.
Planen var föremål för samråd under perioden 2021-05-17 till 2021-06-18 och granskning
under perioden 2021-10-18 till 2021-11-18. Under granskningen inkom synpunkter som har
redogjorts för och besvarats i granskningsutlåtandet. Efter granskningen har planförslaget
reviderats. Utifrån inkomna synpunkter och dialoger kommer del av Markaryd 9:1
(Verkstadsgatan) inte längre ingå i planändringen och därmed berörs endast Skiftnyckeln 1.
Revideringarna anses inte förändra planförslagets syfte eller genomförande. Bedömningen är
att inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses därmed vara tillgodosedda
efter granskningen.

Miljö- och byggenheten anser att ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 bör föras till
antagande i Kommunfullmäktige.
Perspektiv
Barn- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Diskriminering- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö- Planförslaget bedöms medföra viss trafikalstring i området, däremot bedöms
eventuell ökning endast vara av ringa omfattning. Mängden hårdgjord yta i
förhållande till gällande plan bedöms endast påverkas i ringa omfattning. Ett
fördröjningsmagasin ska anläggas inom fastigheten som reglerar att flödet ej ökas
samt att föroreningar avskiljs. Bedömningen är att inga miljökonsekvenser påverkas
av förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-29
Förslag till plankarta
Förslag till plan- och genomförandebeskrivning
Förslag till granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Louise Tallberg
Planarkitekt
Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige
Tf Teknisk chef
Miljö- och byggchef
Planarkitekt

Ändring av detaljplan

Skiftnyckeln 1

www.markaryd.se

Syfte & bakgrund
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att
möjliggöra för en mer effektiv markanvändning och
expansion för befintlig industriverksamhet inom
fastighet Skiftnyckeln 1 samt att möjliggöra för en
säkrare trafiksituation över del av Verkstadsgatan.

 1

•

Skiftnyckeln 1 och 2

•

Osäker trafiksituation på Verkstadsgatan

www.markaryd.se

Granskningsutlåtande
Granskningstid 2021-10-18 t.o.m. 2021-11-18
9 inkomna yttrande

Tillgodosedda synpunkter
•

Verkstadsgatan har tagits bort från ändring av
detaljplan.

•

Revideringar/kompletteringar i plankartan samt i
plan- och genomförandebeskrivningen.

Ovan nämnda revideringar anses inte förändra
planförslagets syfte eller genomförande. Inkomna
synpunkter gällande detaljplanens utformning anses
därmed vara tillgodosedda efter granskningen.
Miljö- och byggenheten anser att ändring av
detaljplan för Skiftnyckeln 1 bör föras till antagande i
Kommunfullmäktige.
www.markaryd.se

Antagandehandling
Plankarta
•

Plankartan har reviderats så att ändringarna
endast redovisas i befintlig plankarta.

www.markaryd.se

Planprocess & tidplan
Tidplanen är preliminär och kan ändras under
arbetets gång.

Standardförfarande
Antagande

Godkännande, december

MBN
KF

maj - juni, 2021

Q3, 2021

Q4, 2021

december, 2021

januari, 2022

Q1, 2022

www.markaryd.se

Skiftnyckeln 1

Plan- och genomförandebeskrivning
Ändring av detaljplan för Sydvästra delen av Markaryds köping

Standardförfarande
MBN 2020.42

Markaryds kommun
kommun || Postadress:
Postadress: Box
Box 74,
74, 285
285 22
22 Markaryd
Markaryd || Besöksadress:
Besöksadress: Drottninggatan
Drottninggatan 11,
11, 285
285 31
31 Markaryd
Markaryd || Telefon:
Telefon: 0433-72
0433-72 000
000
Markaryds

Antagandehandling
MBN 2020.42
2021-11-29

Handlingar

Planförslaget utgörs av plankarta med ändringsförslag och planbestämmelser, plan- och
genomförandebeskrivning med redovisning av planens genomförande, undersökning om
betydande miljöpåverkan samt bilagor.

•
•

•
•
•
•

Plankarta med ändring
Plan- och genomförandebeskrivning för ändring av detaljplan (denna handling)
- Ursprunglig planbeskrivning är digitaliserad och inkluderad i slutet av denna
handling (se s. 15–19).
Bedömning av betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

2021-09-30
2021-09-30
2021-03-00
2021-09-30
2021-09-30
2021-11-29

2

Antagandehandling
MBN 2020.42
2021-11-29

Innehåll
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1. Planens syfte och bakgrund
1.1 Syftet med ändringen
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med
ny bebyggelse för befintlig industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.

1.2 Bakgrund
Bakgrunden till ändringen är att Nibe AB ansökt om planbesked då dem önskar bygga ut sin
befintliga verksamhet inom Skiftnyckeln 1. Nibe AB har under våren 2020 utfört en
fastighetsreglering där Skiftnyckeln 2 reglerats till Skiftnyckeln 1. Det planeras nu för en utökning
av befintlig verksamhet där man önskar bygga över hela Skiftnyckeln 1. I gällande plan är aktuell
mark för industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas.
Därför önskar man ta bort u-området som går över Skiftnyckeln 1 för att kunna möjliggöra en
effektivare byggnation. Verksamhetens expansion är även i behov av en ökad byggnadshöjd inom
planområdet. Gällande plan medger en byggnadshöjd om 8 meter. Ändringen syftar till att tillåta
en högre byggnadshöjd om 12 meter inom planområdet. Ändringen möjliggör den utveckling som
pågående verksamhet står inför.

1.3 Ändring av detaljplan
Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan. Enligt Boverket kan en ändring av detaljplan
göras för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den
lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Vid en ändring prövas om
de förändringar som ändringen avser är lämpliga. Det är av stor vikt att ändringen uppfyller
tydlighetskravet i PBL samt motsvarar syftet med gällande detaljplan som avses ändras. Gällande
detaljplan, aktnr: 07-MAS-319 (internakt: M53), för sydvästra delen av Markaryds köping fastställdes
1965-02-16 med syftet att planen helt tillkom för att säkerställa samhällets behov av lämplig
industrimark. Ändringen påverkar inte underliggande plans grundstruktur och motverkar inte
avsikten med underliggande plan. Planändringen uppfyller tydlighetskravet genom att tydligt
redovisa vilka planbestämmelser som utgår, tillkommer eller justeras samt dess konsekvenser. Med
denna ändring av detaljplan fortsätter detaljplanen att gälla men med undantag för de ändringar
som föreslås. Detta innebär att prövningen av aktuell planprocess endast gäller det som omfattas
av ändringen, då nuvarande bestämmelser redan är prövade i tidigare planprocess. Det kan bara
finnas en detaljplan för ett geografiskt område, det innebär att ändringar görs i den ursprungliga
planen vid en ändring av detaljplan. Ändringarna är digitaliserade. När ändringen har fått laga kraft
så är det planen i sin ändrade form som gäller.

2. 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. 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.
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Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande. Yttrande över detaljplanen kan
lämnas vid samråd och granskning.

Figur 1. Standardförfarande.

3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
3.1 Undersökning om betydande miljöpåverkan
En behovsbedömning om betydande miljöpåverkan har genomförts (checklista). Där har olika
riksintressen och värden samt möjlig problematik analyserats. Behovsbedömningen visar att det
inte finns någon risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL
bedöms av kommunen därför inte behövas.

3.2 Miljökvalitetsnormer
Miljöbalkens miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och luft är styrmedel för att uppnå de
nationella miljökvalitetsmålen. Det är därför viktigt att, vid behov, aktivt arbeta med förbättrande
åtgärder. Exempel på förbättrade åtgärder är god dagvattenhantering och goda
trafikflöden/mängder i tätorten. Påverkan på miljökvalitetsnormer på grund av ändring av
detaljplan väntas vara begränsad då ny byggnation avser utveckla en redan befintlig verksamhet.
MKN vatten

Planområdet ligger inom Lagans avrinningsområde. I Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
återfinns vattenförekomst som benämns Bäck från Getesjön gå genom Västra industriområdet och
mynna i Lokasjön, väster om planområdet. Det ligger inom Lagans avrinningsområde samt
delavrinningsområden Utloppet av Lokasjön och Mynnar i Lokasjön. Recipient för planområdet är
Svartesjön som ingår i vattenförekomsten Bäck från Getesjön som klassas till måttlig ekologisk status
och situationen får ej försämras enligt gällande miljökvalitetsnormer.
MKN luft

Merparten av bakgrundsnivån för partikelhalterna i Markaryds gatumiljöer har för höga
tröskelvärden (Rapport 2006–35, SMHI, 2006). I samband med utvecklingen av befintlig
verksamhet beräknas en eventuell ökning av persontrafik och en del godstrafik, men den bedöms
försumbar i förhållande till befintligt trafikflöde eftersom allmän genomfartstrafik tas bort.
Påverkan på områdets luftkvalitet i området förväntas därför bli försumbar dvs. utan några
betydande ökningar eller försämringar.
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4. Förutsättningar och förändringar
4.1 Plandata
4.1.1 Läge, areal och avgränsning
Fastigheten Skiftnyckeln 1 är belägen inom Västra
industriområdet i de sydvästra delarna av Markaryds
tätort. Planområdet avgränsas av, Verkstadsgatan i norr,
av Hannabadsvägen i väster och Järnvägsgatan i öster.
Planområdet omfattar ca. 2,7 ha och berör Skiftnyckeln
1.
4.1.2 Markägoförhållanden
Skiftnyckeln 1 är i privat ägo.
Figur 2. Planområdesgräns.

4.2 Tidigare ställningstagande
4.2.1 Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till
ändring av detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning.
4.2.2 Detaljplan

Figur 3. Detaljplan M53 från 1965, notera kartans norrläge.

Gällande detaljplan, aktnr: 07-MAS-319 (internakt: M53), sydvästra delen av Markaryds köping
fastställdes 1965-02-16. Planens syfte är: planen har helt tillkommit för att säkerställa samhällets behov av
lämplig industrimark. För aktuell del av planen medges markanvändning för Kvartersmark: J –
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Industri. Detta förslag till ändring av detaljplan syftar fortsatt till att markanvändning för industri
ska vara gällande inom planområdet.
4.2.3 Kommunala beslut i övrigt
Positivt planbesked lämnades 2020-06-29 efter ansökan av Nibe AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2020 § 129 att ge miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag för ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt
del av Markaryd 9:1.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 maj 2021 § 41 att godkänna förslag till
samrådshandlingar och genomföra samråd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2021 § 70 att godkänna förslag till
granskningshandlingar och genomföra granskning.

4.3 Bebyggelse
4.3.1 Inom planområdet
Inom planområdet finns industribyggnader för lager-, logistisk- samt kontorsverksamhet. Dessa är
placerade utifrån tidigare fastighetsindelning, Skiftnyckeln 1 och 2. Placering av bebyggelsen inom
planområdet avses ändras och anpassas till Skiftnyckeln 1. Intentionen är en ny industrilokal med
tillhörande lager, logistik och kontor.
4.3.2 Utanför planområdet
Planområdet omgärdas av industrifastigheter med tillhörande industribyggnader för produktion,
lager-, logistik- och kontorsverksamhet.

4.4 Mark och vegetation
4.4.1 Natur- och rekreationsområden
Planområdet är beläget inom ett större industriområde där stora delar består av asfalterade ytor
med en del gröna inslag. Inom planområdet finns en mindre dunge med träd i den sydvästra delen
som fortsätter längs med planområdets södra gräns.
Väster om Västra industriområdet finns bland annat Sjörundorna, ett stort rekreations- och
promenadområde.
4.4.2 Arkeologi
Enligt RAÄ (Riksantikvarieämbetet) finns det inga kända lämningar inom planområdet.
Vid markarbeten inom området måste man vara vaksam och iaktta försiktighet. Fornlämningar
omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar skyddas automatiskt.
Om man påträffar en fornlämning måste man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela
Länsstyrelsen, enligt 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950).
4.4.3 Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges Geologiska undersökning) jordartskarta består marken inom planområdet av
isälvssediment (www.sgu.se, 2021). Det bedöms inte föreligga någon risk för ras eller skred inom
planområdet. Ingen översiktlig geoteknisk markundersökning bedöms behöva genomföras.
7

Antagandehandling
MBN 2020.42
2021-11-29

4.4.4 Markföroreningar
För del av Skiftnyckeln 1, tidigare Skiftnyckeln 2, finns ett identifierat
potentiellt förorenat område EBH (status): 122844 drivmedelshantering, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier.
Området är ej riskklassat.
Försiktighet ska alltid iakttas vid markarbeten och berörd
tillsynsmyndighet skall underrättas innan markarbeten påbörjas. Enligt
10 kap. 11 § Miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet,
oavsett om området tidigare ansetts förorenat, även genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.

Figur 4. Utdrag ur EBH-kartan,
Länsstyrelsen.

4.4.5 Radon
Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium
sönderfaller. Riktvärdet för radon i inomhusmiljö är fastställt av Socialstyrelsen som anger att
inomhusmiljön i bostäder och allmänna lokaler eller dricksvattnet inte ska ha radonhalter som
överstiger 200 Bq/m3. Radon kommer från marken och mängden radon varierar mellan olika
platser. Radon är skadligt för människors hälsa och kan endast upptäckas genom radonmätningar.
Det är möjligt att konstruera byggnader på ett sätt så att radongaserna inte kommer in i byggnaden.
Radonmätning görs lämpligen i samband med bygglovsprövning och eventuella åtgärder vidtas.
Enligt Markaryds kommuns markradonutredning (1994) är förekomsten av radon inom
planområdet låg till normal radiumhalt.

4.5 Trafik
4.5.1 Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg (GC-väg) finns för samtliga angränsande vägar, utanför planområdet.
Inom Västra industriområde är det en storskalig och relativt oskyddad miljö för gång- och
cykeltrafikanter. Inom delar av området är det otydliga, eller inga, anvisade GC-vägar. Parallellt
med denna detaljplaneprocess pågår ett arbete med projektering, samt delvis påbörjad byggnation,
av utbyggnad och säkerhetshöjande åtgärder av CG-stråken längs med Hannabadsvägen och
Järnvägsgatan.
4.5.2 Gods- och biltrafik
In- och utfart för planområdet sker via Verkstadsgatan samt Hannabadsvägen och Järnvägsgatan.
4.5.3 Kollektivtrafik
Närmsta belägna busshållplats är Verkstadsgatan, knappt 50 meter från planområdet.
Busshållplatsen trafikeras av regionbuss 150 som går mellan Markaryd och Ljungby. Markaryds
station trafikeras av flera bussar samt Pågatåg och ligger ca 2km från planområdet. Planförslaget
påverkar inte nuvarande hållplatser.
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4.5.4 Parkering
Markaryds kommun har ingen parkeringsnorm. Parkering ska ske på kvartersmark inom respektive
fastighet och det är upp till varje enskild fastighetsägare att se till att erforderliga parkeringsytor
finns inom fastigheten. Även besöksparkering ska lösas inom kvartersmark.

4.6 Teknisk försörjning
4.6.1 VA/avlopp och dagvatten
Planområdet ligger inom Lagans avrinningsområde. I Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
återfinns vattenförekomst benämnt Bäck från Getesjön gå genom Västra industriområdet och mynna
i Lokasjön, väster om planområdet. Det ligger inom Lagans avrinningsområde samt
delavrinningsområden Utloppet av Lokasjön och Mynnar i Lokasjön. Recipient för planområdet är
Svartesjön som ingår i vattenförekomsten Bäck från Getesjön som klassas till måttlig ekologisk status
och situationen får ej försämras enligt gällande miljökvalitetsnormer.
Dagvatten från parkeringsplatser samt trafikerade ytor får inte släppas direkt till recipient utan
föregående möjlighet till avskiljning av föroreningar, detta för att inte riskera att påverka statusen
och uppnåendet av MKN. Dagvattnet från tak och hårdytor ska företrädelsevis tas hand om lokalt
inom varje fastighet så att omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på grund av ett
genomförande av planförslaget. Därför ska sedumtak eller liknande ges företräde och hårdgjorda
ytor ska lutas mot mjukgjord yta.
Detaljplanen reglerar inte vilken typ av dagvattenhantering som ska tillämpas inom planområdet.
Förutsättningen är att inte släppa ut mer dagvatten från området än vad det gör idag och att vid
större volymer ska resten fördröjas inom den egna fastigheten. Flödet ut från fastigheten ska vara
oförändrat efter exploatering. Fördröjning med begränsat utflödet ska därför ske i ett magasin inom
fastigheten.
4.6.2 Avfallshantering
Avfallshantering ska ske enligt kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering i Markaryds
kommun från 2020-01-01. Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) ansvarar för hushållsavfall.
Respektive verksamhetsutövare ansvarar för verksamhetsavfall.

4.7 Störningar, hälsa och säkerhet
4.7.1 Brandskydd
Säker brandvattenförsörjning skall uppnås i enlighet med ”Brandvattenförsörjning i Markaryds
Kommun”. Vid byggnation ska samråd alltid hållas med räddningstjänsten i samband med
detaljprojekteringen avseende brand och säkerhet. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska
säkerställas i samband med bygglovsansökan. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga
gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med räddningstjänstens
fordon eller för att utföra en släckinsats. Räddningsvägar kräver en del underhåll såsom exempelvis
snöröjning och bibehållande av framkomlighet.
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5. Plankarta och planbestämmelser

Figur 9. Utsnitt av Plankartan.

Ändring av planbestämmelserna
Ändring av detaljplan 07-MAS-319 (internakt M53) som fick laga kraft 1965-02-16. Området som
omfattas av ändring är markerat med röd streckad linje. Mark som icke för bebyggas, som är
markerad med röd streckad skraffering, tas bort och markreservat för underjordiska ledningar
tillkommer i den norra delen av planområdet, markerat med röd prickad skraffering.
Byggnadshöjden ändras från 8 meter till 12 meter.
tas bort inom området för planändring
ändras inom området för planändring
Byggnadshöjd 12 meter

Syftet med bestämmelsen är att inom planområdet tillåta en högre
byggnadshöjd.

tillkommer inom området för planändring
Markreservat för underjordiska ledningar

Syftet med bestämmelserna är att reglera var byggnad får uppföras inom
kvartersmark samt säkerställa ledningsrätt.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från lagakraft och gäller endast för de ändringar som gjorts.
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6. Konsekvenser
Detaljplanen i sin ändrade form möjliggör för en mer flexibel och effektivare markanvändning
inom fastighet Skiftnyckeln 1 och därmed ökade utvecklingsmöjligheter för fastighetsägaren samt
för området sett ur ett helhetsperspektiv.
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4.
kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte. Ändringen bedöms inte medföra en
betydande miljöpåverkan då marken redan är ianspråktagen, ingen ytterligare mark tas i anspråk,
och ändringen endast avser ändrad byggnadshöjd samt borttagande, och tillförande, av prick-mark
(yta som inte får bebyggas), för en mindre yta.
Miljökvalitetsnormer
Planförslaget bedöms medföra viss trafikalstring i området, däremot bedöms eventuell ökning
endast vara av ringa omfattning. Mängden hårdgjord yta i förhållande till gällande plan bedöms
endast påverkas i ringa omfattning. Ett fördröjningsmagasin ska anläggas inom fastigheten som
reglerar att flödet ej ökas samt att föroreningar avskiljs. Bedömningen är att inga miljökonsekvenser
påverkas av förslaget.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Inga fastighetsrättsliga konsekvenser avses ske.
Nollalternativet
Om detaljplanen fortsätter att gälla i sin nuvarande form utan ändringar fortsätter fastigheten
Skiftnyckeln 1 att vara ”delad” av ej byggbar mark och befintlig verksamhet kan inte heller växa på
höjden, vilket medför att fastigheten inte kan nyttjas till sin fulla potential och hämmar utvecklingen
av befintlig industriverksamhet samt att mer mark kan behöva tas i anspråk på annan plats.

7. Genomförande
Vid upprättande av förslag till detaljplan ska de organisatoriska, tekniska och fastighetsrättsliga
åtgärder redovisas som behövs för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande
av planen (6 kap 1 § PBL).

7.1 Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem (5) år från det datum den får laga kraft och
gäller endast det som omfattas av ändringen.

7.2 Organisatoriska frågor
7.2.1 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Markaryds kommun genomför detaljplanearbetet.
Någon Allmän platsmark tillkommer ej inom området för planändringen.
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Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten.
7.2.2 Planförfarande
Planen handläggs med standardförfarande. Detta innebär att planen först genomgår ett samråd och
senare en granskning. I båda skedena får de som är berörda av planen möjlighet att yttra sig samt
få sina synpunkter besvarade. De inkomna synpunkterna besvaras skriftligt i en samrådsredogörelse
respektive ett granskningsutlåtande. Slutligen beslutar kommunfullmäktige om att anta detaljplanen
och den får laga kraft tidigast tre veckor efter beslutet.
7.2.3 Tidplan
Nedan tidplan är endast preliminär. Synpunkter och/eller uppkomna frågor kan innebära att
tidplanen ändras under arbetets gång. Tidplanen berör år 2021 / 2022.
•
•
•
•

Samråd: maj-juni, 2021
Granskning: okt-nov, 2021
Antagande: jan, 2022
Laga kraft: Q1, 2022

7.2.4 Ekonomiska frågor
Nibe AB bekostar planarbetet.
Lantmäteriförrättning för skapande av ledningsrätt inom kvartersmark bekostas av Nibe AB.
Vid behov av att flytta eller på annat sätt förändra förutsättningarna för områdets underjordiska
ledningar så ska detta bekostas av initierande part, om inget annat avtalas.
Skanova har markförlagda teleanläggningar angränsande till detaljplaneområdet och önskar att så
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova
att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Anläggningsavgift avseende eventuellt tillkommande VA- och dagvattenanslutningar tas ut i
enlighet med Markaryds kommuns VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan
exploatör/markägare och Markaryds kommun, tecknat avtal.
Planavgift ska inte tas ut i samband med beslut om bygglov inom ändring av detaljplanen.
7.2.5 Avtal
Ett planavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och kommunen.
Något exploateringsavtal kommer ej att upprättas.
7.2.6 Fastighetsrättsliga frågor
Rättigheter

Områden betecknade med u innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar. Inom planområdet har det, inom kvartersmark, därför lagts ut ledningsområden, s.k. uområden. Genom u-området säkerställs rätten att bibehålla och underhålla ledningarna genom
ledningsrätt eller servitut. Detta innebär dock inte någon formell rättighet för att ha ledningar inom
området. För att uppnå detta måste en rättighet upprättas genom bildande av rättighet. Nya
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rättigheter kan behöva bildas för att trygga väsentliga funktioner för ny- eller ombildade fastigheter.
Det är ledningshavaren som ansöker om ledningsförrättning.
Ledningsrätt för 50 kV markkabel mellan Markaryd Norra och Markaryd Södra (0767-2018/17.1
Starkström) finns inom Markaryd 9:1 i planområdets norra del, till förmån för E.ON Eldistribution
AB. Denna säkerställs genom u-område.

8. Medverkande tjänstemän
Detaljplaneförslaget har tagits fram av planarkitekt på miljö- och byggenheten i samarbete med
berörda tjänstemän vid Tekniska förvaltningen. Övriga berörda förvaltningar har fått ta del av,
samt yttra sig över, detaljplanen under detaljplaneprocessen.

Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun, november 2021
Marie-Louise Svensson
Miljö- och byggchef

Louise Tallberg
Planarkitekt
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Ursprunglig
plan- och genomförandebeskrivning
Akt: 07-MAS-319
Intern akt: M53
Upprättad den 10 juni 1964.
Reviderad den 26 januari 1965.
Digitaliserad den 10 juli 2020.
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Resolution
Angående ändring och utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av Markaryds köping.
Kommunfullmäktige i Markaryds köping ha vid sammanträde den 27 oktober 1964 beslutat
antaga ett av distriktarkitekten John Wahlberg den 10 juni upprättat förslag till ändring och
utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av Markaryds köping samt att hos
länsstyrelsen anhålla om fastställelse av förslaget.
Med anledning av att vägförvaltningen i länet yrkat ändring av viss i förslaget upptagen
gatuhöjd har förslaget reviderats den 26 januari 1965, varefter byggnadsnämnden vid
sammanträde den 3 februari 1965 antagit det reviderade förslaget.
Länsstyrelsen prövar med stöd av 26 § byggnadslagen (…?) fastställa det av
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden sålunda antagna förslaget till ändring och
utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av Markaryds köping, vilket förslag,
innehållande jämväl stadsplanebestämmelser, angivits å en av distriktsarkitekten John
Wahlberg den 10 juni 1964 upprättad och den 26 januari 1965 reviderad karta med därtill
hörande beskrivning.
Sakägare, som i ärandet framställt erinringar, vilka lämnats utan bifall, äger att över detta
beslut hos Kungl. Maj:t anföra besvär, vilka skola inom tre veckor härefter till Kungl.
Kommunikationsdepartementet ingivas eller på klagandens eget äventyr i betalt brev med
allmänna posten dit insändas.
Bestyrkes på tjänstens vägnar
Distriktsarkitekten John Wahlberg
(underskrift)

Beskrivning

tillhörande förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av
Markaryds köping, Kronobergs län.
Gällande stadsplaner för den norra delen av det område som omfattas av planen är
fastställda av Kungl. Maj:t resp. den 15 juni 1944 och den 5 maj 1952 samt av Länsstyrelsen
den 22 december 1960. För västra delen av planområdet gäller an av Länsstyrelsen den 10
augusti 1961 fastställd stadsplan. För övriga delar av planområdet gäller
utomplanbestämmelser.
För de områden som gränsa intill förslaget gälla följande av Kungl. Maj:t resp. den 1 juni
1944, den 16 maj 1947 och den 5 maj 1952 samt av Länsstyrelsen resp. den 27 augusti 1960
och den 10 augusti 1961 fastställda stadsplaner.
För mark belägen såväl öster som väster om förslaget gäller utomplanbestämmelser.
Marken består huvudsakligen av morän samt är något kuperad.
Åt söder har planområdet begränsats till nordsluttningen av en barrskogsbevuxen
höjdsträckning.
Planen har helt tillkommit för att säkerställa samhällets behov av lämplig industrimark.
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Det föreslagna området för järnvägsändamål beläget inom kvartersmark har utarbetats helt
efter Kungl. Järnvägsstyrelsens anvisningar.
Förslag till avloppsplan har utarbetats av Kjessler & Mannerstråles Ingenjörsbyrå, Halmstad.
Samråd i ärendet har förts med representanter för kommunen samt Länsarkitektkontoret.
Det befintliga bostadsområdet, beläget inom den nordvästra delen av planområdet, har
avskilts i analogi med den av Länsstyrelsen den 22 december 1960 fastställda planen med ett
planterat skyddsområde ifrån området avsett för småindustriändamål.
Till förslaget höra nya stadsplanebestämmelser utarbetade i överensstämmelse med Kungl.
Byggnadsstyrelsens normalförslag.
Rev. Den 26 januari 1965
(underskrift)
John Wahlberg
Distriktsarkitekt

Ljungby den 10 juni 1964.
(underskrift)
John Wahlberg
Distriktsarkitekt

Tillhör kommunfullmäktiges beslut den 27.10.1964, betygar:
Antaget vid byggnadsnämndens sammanträde
den 3 februari 1965, betygar:
(underskrift)
Byggnadsnämndens ordförande

(underskrift)
Kommunfullmäktiges ordförande

Stadsplanebestämmelser

tillhörande förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av
Markaryds köping, Kronobergs län.
§ 1.
Stadsplaneområdets användning.
Mom. 1. Byggnadskvarter.
a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
b) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet
att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av
anläggning inom området.
c) Med Jm betecknat område får användas endas för småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet
och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och
bevakning av anläggning inom området.
d) Med Jp och punktprickning betecknad del av industriområdet skall anordnas som
planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas som upplag.
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Mom. 2. Specialområde
a) Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt
ändamål.
b) Med V betecknad område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller
överbryggas.
§ 2.
Mark som icke får bebyggas.
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§ 3.
Särskilda föreskrifter angående område för ledningar och för allmän trafik.
Mom. 1. Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra framdragande
eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.
Mom. 2. Med x betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän gångtrafik.
Mom. 3. Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.
§ 4.
Byggnadssätt.
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.
§ 5.
Antal byggnader och byggnadsyta å tomt.
Mom. 1. Å tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte
erforderliga gårdsbyggnader uppföras.
Mom. 2. Å tomt som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga
större areal än 125 m2 samt uthus och andra gårdsbyggnader icke större sammanlagd
areal än 40 m2.
§ 6.
Våningsantal.
Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en
och två våningar.
Mom. 2. Å med II betecknat område får vind icke inredas.
Mom. 3. Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras med det antal våningar
som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får vindsinredning
icke förekomma ovan ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.
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§ 7.
Byggnadshöjd.
Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än
respektive 4,4 och 7,6 meter.
Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i
meter som siffran angiver.
§ 8.
Förbud mot utfart.
Beträffande gata eller annan allmän plats, som uppdelas eller begränsas av med ringar
försedd linje skall gälla att dylik linje icke får korsas av gång- eller körtrafik. I dylik linje skall,
till förhindrande av korsande trafik, i samband med ianspråktagande för i stadsplanen avsett
ändamål av marken å ömse sidor av linje, uppföras stängsel utan passageöppning. Där
stängselskyldighet berör tomtgräns skall tomtägare dock ha skyldighet uppsätta dyligt
stängsel endast i det fall nybyggnad eller till nybyggnad hänförlig förändring av befintlig
bebyggelse å tomten äger rum. Stängselskyldighets omfattning begränsas å stadsplanen av
pilspetsar.

Ljungby den 10 juni 1964.
(underskrift)
John Wahlberg
Distriktsarkitekt
Tillhör kommunfullmäktiges beslut den 27.10.1964, betygar:
(underskrift)
Kommunfullmäktiges ordförande.
Rev den 26 januari 1965
(underskrift)
John Wahlberg
Distriktsarkitekt
Antaget vid byggnadsnämndens sammanträde den 3 februari 1965, betygar:
(underskrift)
Byggnadsnämndens ordförande.
Tillhör Länsstyrelsens i Kronobergs län resolution den 16/2 1965
(underskrift).

19

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Ändring av detaljplan Skiftnyckeln 1 och del av Markaryd 9:1
Drn 2020.42
Mars, 2021

Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan
upprättas eller ändras, för att avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (BMP). Om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet
och/eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken eller om planen förutsätter
verksamheter och/eller åtgärder enligt 2 § 2 p. miljöbedömningsförordningen (2017:966) eller
bilagan till denna förordning ska planen, programmet eller ändringen antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Undersökningen av betydande miljöpåverkan ska göras i ett tidigt skede av planprocessen.
Dokumentet ska fungera som ett verktyg för att komma fram vilka negativa miljökonsekvenser
planförslag kan få och hur de kan undvikas eller begränsas. Även om planens genomförande inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska detta dokument även kunna användas till att
identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet. Tanken är att dokumentet ska användas och
vid behov uppdateras kontinuerligt under arbetet med att ta fram detaljplanen. Bedömningarna ska
således ses som preliminära då ny kunskap som tillförs arbetet kan innebära att bedömningarna
behöver omvärderas.
Undersökningssamråd (MB 6 kap. 6§)

Under framtagandet av undersökningen ska samråd ske med Länsstyrelsen, samt vid behov även
med andra berörda myndigheter och kommuner. Samråd med länsstyrelsen om undersökningen
sker i regel i samband med detaljplanens samråd. Vid detaljplaner där BMP konstateras eller befaras
bör samråd med Länsstyrelsen ske innan detaljplanens samråd.
Avgränsningssamråd (MB 6 kap. 9§)

Om BMP konstateras i undersökningen, ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Ett
avgränsningssamråd ska ske med länsstyrelsen för att bestämma inriktning och innehåll för
miljöbedömningen. Se Boverkets hemsida för mer information.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
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Information om planen
Planens syfte

Illustration med förslag på planområdesgräns

Syftet är upprätta en ändring av gällande detaljplan 07MAS-319 (internakt M53) för att möjliggöra en utveckling
av befintlig industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1 samt
möjliggöra för en säkrare trafiksituation över del av
Verkstadsgatan.
Bakgrunden till ändringen är att Nibe AB ansökt om
planbesked då dem önskar bygga ut sin befintliga
verksamhet inom Skiftnyckeln 1. Nibe AB har under våren
2020 utfört en fastighetsreglering för Skiftnyckeln 1 och 2.
Skiftnyckeln 2 avstår till Skiftnyckeln 1 och har
avregistrerats. I gällande plan är aktuell mark för
industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett uområde som inte får bebyggas. Därför önskar man ta bort
u-området som går över Skiftnyckeln 1 och ”delar av”
fastigheten. De har även uttryckt önskemål om en ändrad
trafiksituation för Verkstadsgatan. Då dem även har
verksamhet på fastigheten Ässjan 1 så korsas gatan frekvent
av truck- och godstrafik som angör industribyggnaderna på
båda sidor av gatan vilket skapar en osäker trafiksituation.
Denna avses därför ändras från allmän platsmark till
kvartersmark för att möjliggöra en avstängning för allmän
genomfartstrafik för att på så sätt skapa en tryggare och
säkrare trafikmiljö.

Allmän beskrivning av planområdet
Planområdet ligger i Västra industriområdet i de sydvästra
delarna av Markaryds tätort. Planområdet, med
Verkstadsgatan i norr, avgränsas av Hannabadsvägen i
väster och Järnvägsgatan i öster. Planområdet berör
Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan).

□
□

Sammanfattande bedömning
av förslagets miljöpåverkan

Bedöms planförslagets genomförande
innebära betydande miljöpåverkan (BMP)?

Motivering

Planförslagets genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan. Planen syftar ej till
någon ny användning av platsen som kan påverka miljön negativt på något
betydande sätt.

Motiverat ställningstagande om
betydande miljöpåverkan utifrån
bedömning av miljöeffekter.

Övrigt
Övriga aspekter att beakta i
planarbetet.
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Ja
Nej
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Överensstämmelse med tidigare
ställningstaganden

Överrensstämmelse med
översiktsplanen (ÖP)
Exempel på bedömningskriterier:

•

Utvecklingsstrategi (omvandling,
förtätning, utveckling kopplat till
befintliga strukturer)

•
•
•

Markanvändning

•

Platsens lämplighet,
lokaliseringsprövning

•
•

Kumulativa effekter

□
□
□

Ja
Nej
Delvis

I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industri- och
handelsändamål varpå förslaget till detaljplan således fortsatt följer
översiktsplanens vägledning.
Ändringen av detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Bebyggelsetyper
Sociala mål (t.ex.
integration/segregation, barriärer,
socioekonomisk blandning)

Klimatpåverkan

Överrensstämmelse med
övriga ställningstagande
Exempelvis:

•
•
•
•

Bedöms planförslaget stämma
överens med översiktsplanen?

FÖP
Planprogram
Tidigare detaljplan
Program för hållbar utveckling –
Miljö (miljökvalitetsnormer, miljömål,
Agenda 2030)

Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den
sannolika utvecklingen och
miljöpåverkan på platsen om planen inte
genomförs.

Planområdet är tidigare planlagt. Gällande detaljplan (aktnr: 07-MAS-319,
internakt: M53) stadsplan för sydvästra delen av Markaryds köping fastställdes
1965-02-16, med syftet att säkerställa samhällets behov av lämplig
industrimark. För aktuell del av planen medges markanvändning för
Kvartersmark: J – Industri samt en mindre del allmän plats för Gata och
Park/plantering. Park/plantering har aldrig genomförts för denna del. Detta
förslag till ändring av detaljplan syftar fortsatt till att markanvändning för
industri ska vara gällande inom planområdet. Ändring av detaljplan
stämmer överens med syftet för tidigare detaljplan (industriändamål).

Fastigheten Skiftnyckeln 1 fortsätter att vara ”delad” av ej byggbar mark
vilket medför att fastigheten inte kan nyttjas till sin fulla potential och
hämmar utvecklingen av befintlig industriverksamhet. Trafiksituationen på
Verkstadsgatan förblir osäker med korsande truck- och godstrafik över
allmän gata.

Exempel på frågeställningar:

•

Vilka typer av
verksamheter/aktiviteter
förekommer eller tillåts på platsen
idag?

•

Vilken utveckling på platsen är mest
sannolikt utifrån nuvarande
förutsättningar och den sannolika
utvecklingen i framtiden?

Övrigt
Övriga aspekter att beakta i planarbetet.
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Verksamheter och åtgärder som kan medföra BMP / innebär särskilda krav på
redovisningen av planens konsekvenser
PBL 4 kap. 34 §

Möjliggör detaljplanen för något av
användningar/verksamheter i
vänsterspalten?

Enligt PBL 4 kap 34 § finns ett
antal specifika situationer som
förväntas medföra betydande
miljöpåverkan (BMP) om planen
medför att marken får tas i
anspråk för något följande
ändamål:
• Industriändamål
• Köpcentrum, en
parkeringsanläggning
eller något annat projekt
för sammanhållen
bebyggelse
• skidbacke, skidlift eller
linbana med tillhörande
anläggning
• Hamn för fritidsbåtar
• Hotellkomplex, fritidsby
utanför sammanhållen
bebyggelse
• Permanent camping
• Nöjes - eller djurpark
• Spårväg eller tunnelbana

□
□

Ja
Nej

Om ja; beskriv konsekvens och om detta bedöms medföra BMP:

Förslaget till ändring av detaljplan föreslår industriändamål för vilket platsen redan är
ianspråktagen, vilket även var syftet med tidigare detaljplan samt översiktsplanens
inriktning. Ändringen av detaljplanen bedöms ej ha betydande miljöpåverkan.

Kan detaljplanens genomförande innebära
åtgärder eller verksamheter som påverkar ett
Natura 2000-område på ett betydande sätt?

MB 7 kap 28 § a
Enligt MB 7 kap 28 § a ska det
antas att en åtgärd eller
verksamhet som påverkar ett
natura 2000-område på ett
betydande sätt ska medföra
betydande miljöpåverkan (BMP)

□
□

Ja
Nej

Motivera svar och beskriv konsekvens och om detta bedöms medföra BMP:

Planens påverkan - checklista
Berörs ej

Påverkan
Nej

Ja

Betydande

Riksintressen
Naturvård

X

Rörligt friluftsliv

X

Kulturmiljövård

X

Kommunikationer

X

Naturmiljö
Naturreservat

X

Natura 2000

X

Biotopskydd

X

Växt- och djurliv, hotade
arter

X

Kommentar
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Spridningskorridorer, grönoch vattensamband

X

Åkermark och skogsmark

X

Strandskydd

X

Vattenskyddsområde

X

Annat

X

Vatten
Vattenverksamhet, enligt 11
kap. 3 § miljöbalken

X

Eventuella åtgärder för diket kan vara en
tillstånds- och anmälningspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap. 9-16 §§
MB.

X

Lämplig hantering av dagvatten utreds
under planarbetet och regleras vid behov
i plankartan och beskrivs i
planhandlingarna.

Dagvatten

Grundvatten

X

Ytvatten

X

Dricksvattentäkt

X

Kulturmiljö, stads- och landskapsbild
Fornlämning, byggnadsminne

Det finns inga kända fornlämningar på
platsen.

X

Stads- och landskapsbild

X

Annat

X

Hälsa
Föroreningar luft, mark och
vatten
Buller och vibrationer

X

Lukt

X

Ljusförhållanden, ljussken,
skuggeffekter

X

Radon

X

Strålning

X

Kraftledningar

X

X

Planförslaget medför viss trafikalstring i
området men bedöms inte påverka
luftkvaliteten betydande.

X

En förändring av trafik till och från
området kan förväntas. Allmän
genomfartstrafik avgränsas vilket skapar
en säkrare trafiksituation. Gång- och
cykeltrafikanter får en något längre restid
genom området. Västra industriområdet
står inför en större utveckling för vilken
ett större helhetsgrepp avses tas för
trafikmiljön inom området. Ny GC-väg
har rustats upp norr om planområdet.
Trafikåtgärder i form av GC-väg utmed
Järnvägsgatan och Hannabadsvägen
planeras framöver och bedöms förbättra
trafiksituationen.

Säkerhet
Trafikmiljö, GC-vägar,
kollektivtrafik, olycksrisk

Farligt gods

X
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Explosionsrisk

X

Ras och skred

X

Översvämning

X

Hushållning

X

Skiftnyckeln 1 avses angöras från
befintlig väg Verkstadsgatan /
Järnvägsgatan. VA-ledningar finns i
närområdet men behöver dimensioners
upp inom området.

X

Marken bedöms vara en lämplig plats
för utveckling av industriverksamhet
med avseende på redan befintlig
etablering och industristruktur.

X

Avfall och återvinning ska ske enligt
kommunens policy.

Befintlig infrastruktur

Mark och vatten

Avfall, återvinning
Miljö

Planförslaget medför viss trafikalstring i
området som troligtvis kommer
innebära en omfördelning av trafik inom
Västra industriområdet snarare än en
ökning, vilket inte bedöms medföra
överskridande av MKN för luft.
Planområdet ligger inom Lagans
avrinningsområde. I
Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
återfinns vattenförekomst benämnt Bäck
från Getesjön gå genom Västra
industriområdet och mynna i Lokasjön,
väster om planområdet. Det ligger inom
Lagans avrinningsområde samt
delavrinningsområden Utloppet av
Lokasjön och Mynnar i Lokasjön.
Vattenavrinningen till vatten- och
grundvattenförekomster bedöms inte
påverkas.

Miljökvalitetsnormer

X

För del av Skiftnyckeln 1, tidigare
Skiftnyckeln 2, finns ett identifierat
potentiellt förorenat område EBH
(status): 122844 - drivmedelshantering,
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt
åkerier. Området är ej riskklassat.

Förorenad mark
X

Övrigt
Motstridiga intressen i planen

X

Mellankommunala intressen

X
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Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet
samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av planförslaget med anledning av
synpunkterna, enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 17 §. Av samrådredogörelsen framgår det
vilka synpunkter som tillgodoses och vilka kommunen inte kunnat beakta - samt skälen till detta.

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra för en mer effektiv markanvändning
och expansion för befintlig industriverksamhet inom fastighet Skiftnyckeln 1. Syftet är även att
möjliggöra för en säkrare trafiksituation genom att allmän genomfartstrafik på del av
Verkstadsgatan begränsas.

Planförfarande
Ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid
samråd och granskning. Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen, 5 kap (PBL).
En detaljplan kan handläggas som standardförfarande, utökat förfarande, begränsat förfarande och samordnat
förfarande. 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.

Figur 1. Standardförfarande

Detaljplaneprocessen
Uppdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2002 § 129 att ge miljö- och

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en planändring på fastigheten Skiftnyckeln 1 samt del
av Markaryd 9:1.
Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 maj 2021 § 41 att godkänna

samrådshandlingar och att handlingarna skulle skickas ut på samråd. Samrådet har genomförts
under cirka fyra (4) veckor, från 2021-05-17 till 2021-06-18. Handlingarna har skickats ut enligt
fastighetförteckningen/sändlista och har under tidsperioden för samrådet funnits tillgängliga i
kommunhuset samt på kommunens hemsida www.markaryd.se. Allmänheten, sakägare,
myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder med flera har då givits tillfälle att yttra sig
över detaljplaneförslaget. Nio (9) yttrande inkom.
Under rådande omständigheter med anledning av Covid-19 har inget samrådsmöte genomförts.
Telefontider avsattes där tjänstemän kunde ta emot frågor gällande detaljplaneförslaget. Frågor via
mejl och telefon utanför avsatta telefontider har också varit möjligt.
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Sammanfattning och sammanställning av revideringar
Nedan följer i punktform de revideringar som gjorts i planförslaget till följd av inkomna
synpunkter.
Plankartan:

•

Kompletteringen har gjorts på plankartan med utförligare upplysning gällande vilka
planbestämmelser som utgår och vilka som tillkommit samt att ändringarna är
digitaliserade.

•

Byggnadshöjden har reviderats till 12 meter.

•

En administrativ bestämmelse gällande gemensamhetsanläggning för kvartersgata (g1) har
tillkommit.

Plan- och genomförandebeskrivningen:

•

Förtydligande gällande dagvatten har gjorts under rubriken 4.6.1 VA/avlopp och dagvatten.

•

Förtydligande gällande påverkan på MKN har gjorts under rubrikerna 4.6.1 VA/avlopp
och dagvatten samt 6. Konsekvenser.

•

Komplettering med skrivelse gällande gemensamhetsanläggning under rubrikerna 5.
Plankarta och planbestämmelser samt 7.2.6 Fastighetsrättsliga frågor.

•

Förtydligande med skrivelse gällande telekablar under rubriken 7.2.4 Ekonomiska frågor.

•

En analys har gjorts av målpunkter och vilka möjliga kopplingar via GC-vägar som finns
inom området. Detta har kompletterats i granskningshandlingarna under rubriken 4.5.1
Gång- och cykeltrafik.

Övrigt:

•

Byggnadshöjden har reviderats till 12 meter jämfört med 10 meter i samrådsförslaget.
Detta efter dialog med sökande utifrån deras projektering för nybyggnation. En ökad
bygghöjd om 12 meter avviker ej från gällande detaljplaner direkt utanför planområdet
som medger 10 meter (+ 2 i särskilda fall) respektive 12 meter.

Synpunkter som inte tillgodoses:

•

Att ej avgränsa allmän genomfartstrafik på Verkstadsgatan.
Se svar lämnat på yttrande S9.
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Inkomna yttrande med Miljö- och byggenhetens kommentar
Samtliga inkomna yttrande är framställda i sin helhet.

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Yttranden från
privatpersoner är betecknade med Fastighetsbeteckning alternativt som Privatperson 1, 2, 3 osv.
yttrandet kan vara från flera undertecknade. I samtliga yttranden från privatpersoner har
personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter mm.) tagits bort eller maskats för att möjliggöra
publicering av samrådsredogörelsen på Markaryds kommuns hemsida.

Nummer

Yttrande
med
synpunkter

Länsstyrelsen

S1

x

TeliaSkanova

S2

x

Lantmäteriet

S3

x

Postnord

S4

x

Socialnämndens arbetsutskott

S5

Trafikverket

S6

x

E.ON

S7

x

VA/Gata Park

S8

x

Miljöpartiet

S9

x

Synpunkter
som ej
tillgodosetts

Ingen
erinran

Myndigheter, föreningar, organisationer etc.

x
x

x
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S1: Länsstyrelsen Kronoberg
Inkommit yttrande den 11 juni 2021.

Länsstyrelsen Kronoberg skriver:
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR SKIFTNYCKELN 1, MARKARYD, MARKARYDS KOMMUN

Refererat till samrådshandlingar upprättade 2021-04-27
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Länsstyrelsen konstaterar att den aktuella planändringen uppfyller de formella kraven. Det
framgår tydligt av både tillägg till plankarta och planbeskrivning vilka planbestämmelser som
utgår och vilka som tillkommit i den aktuella delen av den nu gällande planen. Ändringarna är
digitaliserade. När ändringen vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade form som blir gäller.
Endast ändringarna prövas i detta ärende. Planläggning utanför området har dock betydelse
utifrån ett helhetsperspektiv, inte minst trafikföringen.
Dagvattenhanteringen kan behöva tydliggöras utifrån påverkan på MKN vatten.
Krav på undersökningar kan komma att ställas avseende förorenad mark.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med ändringen är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning
med ny bebyggelse för industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1. Syftet är dessutom att skapa en
säker trafiksituation genom att allmän genomfartstrafik på Verkstadsgatan begränsas.
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLAN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING

Det föreslagna området är i kommunens gällande översiktsplan från 2010 redovisat som
industriändamål.
Delen för ändringen ingår i en större detaljplan från 1965 där syftet är att säkerställa behovet av
lämplig industrimark. Det aktuella området har i den nu gällande planen användning J – Industri
samt en mindre del allmän plats för Gata och Park/plantering.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen
PLANFÖRSLAGET/BEBYGGELSE

Inom området finns idag befintlig bebyggelse för industri. I ändringen har hela området planlagts
för kvartersmark med användning J Industrimark. Högsta höjd är 10 meter. I den västra delen
finns ett mindre, och i den norra delen ett bredare prickmarksområde Marken får inte förses med
byggnad (i norr finns ett u1-område Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
För övrigt gäller den äldre detaljplanen från 1965.
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR

Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende natur.
TRAFIK OCH KOMMUNIKATION
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En omfattande trafikanalys har genomförts gällande trafikföringen inom det sydvästra
industriområdet.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tagit upp betydelsen av ett helhetsperspektiv på
trafikstrukturen inom området, såsom gång- och cykeltrafik mellan Järnvägsgatan och
Hannabadsvägen.
Trafikverket konstaterar att planförslaget ej berör statlig infrastruktur och har inget att erinra mot
planförslaget. Trafikverket delar planförfattarens syn att det inte får bli för långt mellan
tvärförbindelserna för gång- och cykeltrafik i östvästlig riktning mellan Hannabadsvägen och
Järnvägsgatan. Denna fråga bör uppmärksammas och hanteras inom ramen för det fortsatta
arbetet med förändrad trafikinfrastruktur inom området.
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB)

Då marken är misstänkt förorenad kan tillsynsmyndigheten komma att ställa krav på
undersökningar och/eller avhjälpandeåtgärder vid markarbeten och byggnationer. Samråd bör
hållas med tillsynsmyndigheten (Markaryds kommun för den tidigare verksamheten) om
eventuella markundersökningar bör utföras i detta skede.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild arkeologisk
utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i samband med
schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan
dröjsmål.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL)
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)

Påverkas inte av planförslaget.
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

Påverkas inte av planförslaget.
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)

I delen om MKN vatten tar kommunen upp vattenförekomsten Bäck från Getesjön. Om denna
förekomst är recipient för dagvattnet inom planområdet kan detta förtydligas. I delen för
konsekvenser, skriver kommunen ”ändringen av detaljplan bedöms inte medföra någon risk för
att miljökvalitetsnormer överskrids”.
Länsstyrelsen saknar här en motivering till varför bedömningen görs att uppnåendet av
miljökvalitetsnormerna i recipienten inte påverkas. Statusen i vattenförekomsten får inte
försämras. En tydligare beskrivning av dagvattenhanteringen kan här behöva göras för att
klargöra varför recipienten inte påverkas.
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Översvämning klimatanpassning

Påverkas inte av planförslaget.
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•

Miljö- och byggenhetens svar:
Trafik och kommunikation

En analys har gjorts av målpunkter och vilka möjliga kopplingar via GC-vägar som finns
inom området, detta har kompletterats i granskningshandlingarna. I övrigt fortsätter
frågan gällande gång- och cykeltrafik att behandlas i det fortsatta arbetet med trafiken
inom Västra industriområdet.
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken (MB)

Markaryds kommun som är tillsynsmyndighet kommer eventuellt att ställa krav i
bygglovsskedet med tanke på att marken är misstänkt förorenad.
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB)

Recipient för planområdet är Svartesjön som sedan mynnar i Lokasjön vilket har
förtydligats i plan- och genomförandebeskrivningen (4.6.1 VA/avlopp och dagvatten).
Dagvattenhanteringen har förtydligats under samma rubrik. Ett förtydligande gällande
konsekvenser på miljökvalitetsnormer har gjorts under avsnitt 6. Konsekvenser.
Övriga synpunkter noteras.

S2: Skanova (Telia)
Inkommit yttrande den 19 maj 2021.

Skanova (Telia) skriver:
Skanova (Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och
låter framföra följande:
Yttrande

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se nätskiss.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar åtgärden även bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i
dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via
https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Nätcenter för
det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00.
Figur 2. Bild bifogad i yttrande lämnat av Skanova.
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•

Miljö- och byggenhetens svar:
Ett u-område planläggs för att säkerställa att befintliga ledningar kan ligga kvar. Plan- och
genomförandebeskrivningen förtydligas med ovan information under rubriken 7.2.4
Ekonomiska frågor.

S3: Lantmäteriet
Inkommit yttrande den 24 maj 2021.

Lantmäteriet skriver:
Detaljplan för ändring för Skiftnyckeln 1

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-04-27) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankarta

Det är endast plankartan med bestämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, medan
planbeskrivningen visar hur planen ska förstås och genomföras.
Enligt Boverkets råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och ändringarna
ska då göras i den befintliga plankartan. När det gäller bestämmelser om fastighetsindelning eller
rättighetsområden, kan dock sådana bestämmelser redovisas på en separat karta enligt 4 kap 30 §
2 st PBL. Det är med andra ord möjligt att upprätta en plankarta som endast redovisar vilka
områden som berörs av upphävandet av bestämmelser om fastighetsindelning eller
rättighetsområden (fd. tomtindelning/fastighetsplan).

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Plankartan har kompletterats med utförligare upplysning gällande vilka planbestämmelser
som utgår och vilka som tillkommit samt att ändringarna är digitaliserade.

S4: PostNord
Inkommit yttrande den 4 juni 2021.

PostNord skriver:
Postutdelning för Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1, i Markaryds kommun

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är
verksamma i det aktuella området.
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken
behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring av befintlig
detaljplan.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Synpunkterna noteras men hanteras inte inom ramen för detaljplan. Den här typen av
frågor hanteras lämpligast i bygglovskedet.

S5: Trafikverket
Inkommit yttrande den 9 juni 2021.

Trafikverket skriver:
Samråd gällande ny detaljplan för Skiftnyckeln 1, Markaryds kommun

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med
planförslaget är att möjliggöra en expansion för befintlig industriverksamhet och samtidigt
förbättra trafiksäkerheten genom att överföra Verkstadsgatan till Kvartersmark på gatuavsnittet
som är beläget mellan fastigheterna Ässjan 1 och skiftnyckeln 1 och därmed undvika den
trafiksäkerhetskonflikt som idag råder mellan trucktrafiken som går mellan fastigheterna och den
allmänna trafiken på gatan. En omfattande trafikanalys har genomförts gällande trafikföringen
inom det sydvästra industriområdet. Planförslaget kan ses som ett första steg i att modifiera
trafikstrukturen inom området.
Planförslaget berör ej statlig infrastruktur och Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.
Det kan dock nämnas att Trafikverket delar planförfattarens syn att det inte får bli för långt
mellan tvärförbindelserna för gång- och cykeltrafik i öst-västlig riktning mellan Hannabadsvägen
och Järnvägsgatan. Denna fråga som bör uppmärksammas och hanteras inom ramen för det
fortsatta arbetet med förändrad trafikinfrastruktur inom området.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
En analys har gjorts av målpunkter och vilka möjliga kopplingar via GC-vägar som finns
inom området, detta har kompletterats i granskningshandlingarna. I övrigt fortsätter
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frågan gällande gång- och cykeltrafik att behandlas i det fortsatta arbetet med trafiken
inom Västra industriområdet.

S6: Socialnämndens arbetsutskott
Inkommit yttrande den 9 juni 2021.

Socialnämnden skriver:
SNAU § 64
Remiss från Miljö- och byggnadsnämnden. Skiftnyckeln 1
Dnr 2021/25
Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget till samrådshandlingar för
ändring av detaljplan Skiftnyckeln 1.
Bakgrund och sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden har översänt handlingar gällande ändringar av detaljplan för
Skiftnyckeln 1.
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra för en mer effektiv markanvändning
och expansion för befintlig industriverksamhet inom fastighet Skiftnyckeln 1, samt att möjliggöra
för en säkrare trafiksituation över del av Verkstadsgatan.
Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan och genomförs med standardförfarande.
Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna av Markaryd tätort. I
gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till
ändring av detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning. Planens syfte stämmer
överens med gällande detaljplan.
Bakgrunden till ändringen är att Nibe AB ansökt om planbesked då dem önskar bygga ut sin
befintliga verksamhet inom Skiftnyckeln 1. Nibe AB har under våren 2020 utfört en
fastighetsreglering för Skiftnyckeln 1 och 2. Skiftnyckeln 2 avstår till Skiftnyckeln 1 och har
avregistrerats.
Det planeras nu för en utökning av befintlig verksamhet där man önskar bygga över hela
Skiftnyckeln 1. Därför önskar man ta bort u-området som går över Skiftnyckeln 1 för att kunna
möjliggöra en effektivare byggnation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-21
Beslut MBN 2021-05-10
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-04-27
Plankarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03
Trafikplan för Västra industriområdet, 2020-09-21
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•

Miljö- och byggenhetens svar:
Yttrandet noteras.

S7: E.ON
Inkommit yttrande den 16 juni 2021.

E.ON skriver:
Yttrande över samråd av ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt del av
Markaryd 9:1, Markaryds kommun. Drn. MBN 2020.42

Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Inom den
norra delen av området planeras även en markförlagd regionnätskabel 50 kV samt 10 kV
markkabel, se bifogad karta.
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter
från markkablarna (5 meter till framtida regionnätskabeln). Inte heller får utan ledningsägarens
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och
underhåll försvåras.
E.ON noterar i plan- och genomförandebeskrivningar under rubrik ”Rättigheter” text enligt
nedan, vilket vi är tacksamma för:
”Ledningsrätt för 50 kV markkabel mellan Markaryd
Norra och Markaryd Södra (0767-2018/17.1
Starkström) finns inom Markaryd 9:1 i planområdets
norra del, till förmån för E.ON Eldistribution AB.
Denna säkerställs genom u-område.”
Eventuella kostnader i samband med planens
genomförande så som flyttningar eller ändringar
av våra befintliga anläggningar bekostas av
exploatören, vilket bör framgå av
genomförandebeskrivningen.

•

Figur 3. Bild bifogad i yttrande lämnat av E.ON.

Miljö- och byggenhetens svar:
I plankartan sträcker sig u-området 10m in på Skiftnyckeln 1 från fastighetsgräns som
gränsar mot Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan). Eventuella kostnader i samband med planens
genomförande framgår av genomförandebeskrivningen under 7.2.4 Ekonomiska frågor.
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S8: VA/Gata Park
Inkommit yttrande den 16 juni 2021.

VA/Gata Park skriver:
Yttrande över detaljplan Skiftnyckeln 1

VA/Gata Park har tagit del av handlingar daterade 2021-05-17 och ombetts att yttra sig gällande
ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 i Markaryd.
Under Verkstadsgatan finns VA-ledningar. Dessa måste vara tillgängliga för planerat- och akut
underhållsarbete. Vid vattenläcka ska området kunna nyttjas av driftpersonal samt arbetsfordon
och vara tillgängligt för återställningsarbete. Vägen får inte spärras av så att arbeten med
VAledningsnätet försvåras.
Verkstadsgatan har en gång- och cykelväg på sin norra sida. Gång- och cykelvägen på
Verkstadsgatan kopplar samman gång- och cykeltrafiken mellan Hannabadsvägen och
Järnvägsgatan. Den passage som rustats upp i öst-västlig riktning, mellan Hannabadsvägen och
Järnvägsgatan, ca. 450m norr om planområdet, är inte placerad på detaljplanerad gatumark med
kommunalt väghållaransvar.
För att möjliggöra och stimulera fortsatt och utökad gång- och cykeltrafik mellan
Hannabadsvägen och Järnvägsgatan ser vi att ersättningsgång- och cykelväg måste anordnas i
nära anslutning till befintlig gång- och cykelväg.
Om Verkstadsgatans genomfart avgränsas ser vi att koppling mellan bostadsområde i öst,
Intäppan, kompletteras för att nå knutpunkter som gymnasieskola, simhall, bowlinghall, ridskola
och rekreationsområdet Ekebacken. Alternativa passager mellan Järnvägsgatan och
Hannabadsvägen, om avgränsning av Verkstadsgatan sker, är endast via Hyltevägen och
Kronobergsgatan. Det är över 1200m mellan passagerna. Koppling för gång- och cykeltrafik
mellan Järnvägsgatan och Hannabadsvägen får inte bli för lång för dess trafikanter. I dagsläget
med gång- och cykeltrafik på Verkstadsgatan är det ca 500-700m mellan passagemöjligheterna.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
För den del av Verkstadsgatan som avses bli kvartersmark har ett u-område samt
prickmark lagts ut för att säkra ledningsrätt och tillgänglighet till befintliga, och
tillkommande, ledningar.
En omdaning av gång- och cykelbana längs med Hannabadsvägen samt Järnvägsgatan har
påbörjats. Dessa ska byggas om, och till, vilket ska möjliggöra för en säkrare passage för
gång- och cykeltrafikanter genom Västra industriområdet.
En analys har gjorts av målpunkter och vilka möjliga kopplingar via GC-vägar som finns
inom området, detta har kompletterats i granskningshandlingarna. I övrigt fortsätter
frågan gällande gång- och cykeltrafik att behandlas i det fortsatta arbetet med trafiken
inom Västra industriområdet.
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Ett avtal avses skrivas mellan kommunen och Nibe AB gällande den passage som rustats
upp i öst-västlig riktning, mellan Hannabadsvägen och Järnvägsgatan, ca. 450m norr om
planområdet. Avtalet ska säkerställa genomfart för allmän gång- och cykeltrafik över
kvartersmark samt reglera drift och skötsel.

S9: Miljöpartiet
Inkommit yttrande den 18 juni 2021.

Miljöpartiet skriver:
Härmed lämnar Miljöpartiet de grönas (MP) synpunkter ”Yttrande över detaljplan för
Skiftnyckeln 1” till miljö- och byggnadsnämnden (MBN), enligt följande:
MP har tagit del av handlingar för detaljplan för Skiftnyckeln 1 i Markaryd. Våra yttrande handlar
om stängning av del av Verkstadsgatan för att möjliggöra markanvändning för Nibe AB.
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens (MBN) protokoll, 2021-05-10, § 41, ”Ändring av detaljplan
för Skitnyckeln 1” uttryckte nämnden att syfte var ”möjliggöra för en säkrare trafiksituation över
del av Verkstadsgatan.”. MP delar inte det synsättet utan menar att resultat av den nya
detaljplanen bli en farligare trafiksituation med extra besvär för nära boende och trafikanter. Det
borde tas planarbetare hänsyn till nära skolor (KCM och Folkhögskola) och fritidsaktiviteter
(simhallen, padhallen, fotbollsplan och promenadstig). Den externa utredaren har lämnat en 33
sidor redovisning ”Trafikplan för västra industriområdet” Här saknas konsekvensanalys för att
trafiken skulle flyttas till norr resp söder, framför allt att Kronobergsgatan blir oerhört belastad
och farlig.
MP lämnar följande argument emot stängning av del av Verkstadsgatan:
- Näraboende på Kolonivägen och på Hyltevägen samt nya marklägenheter Falken 17. Dessa
personer måste enligt detta planförslag omväga minst 1 km. MP påminner om att för ca 20 år
sedan stängdes Fabriksgatan mellan Hannabadsvägen och Järnvägsgatan, där finns idag Nibes
huvudentré. Inför stängningen fick kommunen en del protest från bl a nära boende. Nu skulle
stänga ytterligare en parallellväg med Fabriksgatan, uppfattar att kommunen inte tar de nära
boende och allmänna intresse.
- Resultat av stängningen av Verkstadsgatan blir ökad belastning av Kronobergsgatan, framför
vid rusningstid, då det från företags anställda till västra industriområde, samtidigt som
skolungdomar måste gå eller cykla till resp skolor. Planförfattare och utredare bör känna till att
vid rondellen på Kronobergsgatan och Järnvägsgata har förekommit insident av trafikolyckor.
- Vi erinrar också om en annan tidigare stängning. Det var för drygt 10 år sedan, stängdes
Björkebergsvägen på Ulvaryds industriområde i samband med Konecranes expansion. På detta
område finns ingen bostäder eller skolor i närheten. Men stängningen av Verkstadsgatan berörs
ju många medborgare. Jag notera också att en av företagare som driver vid aktuella områden som
sade om stängningen ”nej och nej”, men ville själv inte uttala offentligt.
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•

Miljö- och byggenhetens svar:
Som nämnt i planhandlingarna så pågår ett parallellt, övergripande, arbete med att utreda
och projektera för trafiken inom Västra industriområdet. Den trafikplan som tagits fram
för Västra industriområde har som syfte att se över trafiksituationen för hela Västra
industriområdet och göra en nulägesbeskrivning för att på så sätt kunna identifiera
problemområden. Trafikplanen syftar även till att ta fram förslag på åtgärder som kan öka
trafiksäkerheten, både för dagsläget och för att möta den kommande expansionen. Målet
med trafikplanen är att beskriva hur trafikmiljön inom Västra Industriområdet kan
utvecklas för att hantera framtida exploatering med ökad produktion, fler anställda och fler
godstransporter som följd. Målet är även att denna trafikplan, med tillhörande åtgärdslista,
ska utgöra underlag för kommande åtgärdsplan.
Med delvis stöd från ovan nämnda trafikplan så pågår parallellt med detta planarbete en
ombyggnad av Hannabadsvägen och del av Kronobergsgatan för säkrare GC-väg, som
delvis färdigställts, samt även en projektering för att bygga om Järnvägsgatan med säkra
GC-vägar. En analys har gjorts av målpunkter och vilka möjliga kopplingar via GC-vägar
som finns inom området, detta har kompletterats i granskningshandlingarna. I övrigt
fortsätter frågan gällande gång- och cykeltrafik att behandlas i det fortsatta arbetet med
trafiken inom Västra industriområdet.
Ett avtal avses skrivas mellan kommunen och Nibe AB gällande den passage som rustats
upp i öst-västlig riktning, mellan Hannabadsvägen och Järnvägsgatan, ca. 450m norr om
planområdet. Avtalet ska säkerställa genomfart för allmän gång- och cykeltrafik över
kvartersmark samt reglera drift och skötsel.

Medverkande tjänstemän
Utlåtandet har upprättats av miljö- och byggenheten.
Marie-Louise Svensson

Louise Tallberg

Miljö- och byggchef

Planarkitekt
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Granskningsutlåtande

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt
för granskning. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har
för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under
granskningstiden samt kommunens kommentarer och ställningstagande till dessa. Av
granskningsutlåtandet framgår det vilka synpunkter som tillgodoses och vilka kommunen inte
kunnat beakta - samt skälen till detta.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med
ny bebyggelse för befintlig industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.

Planförfarande

Ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid
samråd och granskning. Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen, 5 kap (PBL).
En detaljplan kan handläggas som standardförfarande, utökat förfarande, begränsat förfarande och samordnat
förfarande. 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.

Figur 1. Standardförfarande

Detaljplaneprocessen
Uppdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2002 § 129 att ge miljö- och

byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en planändring på fastigheten Skiftnyckeln 1.

Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 maj 2021 § 41 att godkänna

samrådshandlingar och att handlingarna skulle skickas ut på samråd. Samrådet har genomförts
under cirka fyra (4) veckor, från 2021-05-17 till 2021-06-18. Handlingarna har skickats ut enligt
fastighetförteckningen/sändlista och har under tidsperioden för samrådet funnits tillgängliga i
kommunhuset samt på kommunens hemsida www.markaryd.se. Allmänheten, sakägare,
myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder med flera har då givits tillfälle att yttra sig
över detaljplaneförslaget. Nio (9) yttrande inkom vilka har redovisats och besvarats i
samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som
inkommit under samrådet samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av
planförslaget med anledning av synpunkterna, enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 17 §. Av
samrådredogörelsen framgår det vilka synpunkter som tillgodoses och vilka kommunen inte kunnat
beakta - samt skälen till detta.
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Under rådande omständigheter med anledning av Covid-19 genomfördes inget samrådsmöte.
Telefontider avsattes där tjänstemän kunde ta emot frågor gällande detaljplaneförslaget. Frågor via
mejl och telefon utanför avsatta telefontider har också varit möjligt.
Granskning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2021 § 70 att godkänna

samrådsredogörelsen samt granskningshandlingarna och att handlingarna skulle skickas ut för
granskning. Granskningen har genomförts under cirka fyra (4) veckor, från 2021-10-18 till 202111-18. Handlingarna har skickats ut enligt fastighetförteckningen/sändlista och har under
tidsperioden för granskning funnits tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida
www.markaryd.se. Allmänheten, sakägare, myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder
med flera har då givits tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget. Nio (9) yttrande inkom vilka
har redovisats och besvarats i granskningsutlåtandet. I granskningsutlåtandet redovisas
kommunens svar på hur synpunkterna beaktats i den fortsatta hanteringen av planärendet. Här
redovisas även de ändringar av planhandlingarna som har gjorts inför antagandeskedet och vilka
synpunkter som eventuellt inte har tillgodosetts. De revideringar/kompletteringar som har gjorts i
plankartan och planbeskrivningen efter planens granskning har stämts av med Länsstyrelsen samt
Lantmäteriet.
Kommunstyrelsens yttrande på samrådshandlingen saknades i den samrådsredogörelse som togs
fram efter samrådet. Yttrandet sammanfattas nedan och bilägges denna handling men har inte
särskilt besvarats. Kommunstyrelsen konstaterar i sitt samrådsyttrande att ställa sig bakom
samrådsyttrandet från tekniska förvaltningen, upprättat 2021-05-24, och beslutade därmed att
lämna yttrande i enlighet med detta. Yttrandet från tekniska förvaltningen (VA/Gata Park)
huvudsakliga synpunkt gällde begränsning av allmän genomfartstrafik för Verkstadsgatan och att
denna då måste ersättas med GC-koppling i nära anslutning till befintlig. Synpunkterna på
samrådsyttrandet har besvarats i samrådsredogörelse och delvis arbetats in i
granskningshandlingarna.

Sammanfattning och sammanställning av revideringar

Efter granskningen har planförslaget reviderats. Utifrån inkomna synpunkter och dialoger kommer
del av Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan) inte längre ingå i planändringen och därmed berörs endast
Skiftnyckeln 1. Nedan följer, i punktform, de revideringar som gjorts i planförslaget till följd av
inkomna synpunkter.
Plankartan:

•

Del av Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan) har tagits bort från planområdet för planändring
och ändringen berör nu endast fastigheten Skiftnyckeln 1.

•

Texten i plankartan har reviderats att stämma överens med avsedda ändringar.

•

Plankartan har reviderats så ändringarna endast redovisas i befintlig plankarta.

Plan- och genomförandebeskrivningen:

•

Revideringar har gjorts utifrån att del av Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan) inte längre ingår i
planändringen.

Övrigt:
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•

--

Synpunkter som inte tillgodoses:

•

--

Ovan nämnda revideringar anses inte förändra planförslagets syfte eller genomförande. Inkomna
synpunkter gällande detaljplanens utformning anses därmed vara tillgodosedda efter granskningen.
Miljö- och byggenheten anser att ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 bör föras till antagande i
Kommunfullmäktige.

Inkomna yttrande med Miljö- och byggenhetens kommentar
Samtliga inkomna yttrande är framställda i sin helhet.

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits.
Nummer

Yttrande
med
synpunkter

Länsstyrelsen

G1

x

Utbildnings- och kulturnämnden

G2

Lantmäteriet

G3

Polisen

G4

E.ON

G5

Socialnämndens arbetsutskott

G6

Ekamant AB

G7

x

Miljöpartiet

G8

x

Kommunstyrelsen

G9

Synpunkter
som ej
tillgodosetts

Ingen
erinran

Myndigheter, föreningar, organisationer etc.

x
x
x
x
x

x
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G1: Länsstyrelsen Kronoberg
Inkommit yttrande den 15 november 2021.

Länsstyrelsen Kronoberg skriver:
Förslag till detaljplan för Ändring av Skiftnyckeln 1, Markaryds tätort, Markaryds
kommun

Granskningshandling 2021-10-18 – 2021-11-18
Länsstyrelsens roll

Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under granskningstiden
yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens bedömning innebär att någon
av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs eller tillgodoses.
Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter

Länsstyrelsen har 2021-06-11 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen har inga
kvarvarande synpunkter avseende de prövningsgrundande frågorna.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL)
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB)

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i planbeskrivningen samt i dagvattenhanteringen har
förtydligat och motiverat att gällande miljökvalitetsnormer i recipienten inte påverkas av
planförslaget.
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter.
Förorenad mark

Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området
tidigare ansetts förorenat, även genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
Kommunen förtydligar i granskningshandlingen att Markaryds kommun som är tillsynsmyndighet
kan komma att ställa krav i bygglovsskedet med tanke på att marken är misstänkt förorenad.

Komplettering till ovan yttrande, inkommit 2021-11-16:
Det kan förtydligas att Svartesjön ingår i vattenförekomsten Bäck från Getesjön och omfattas
därför av dess miljökvalitetsnormer.
De skriver att dagvattnet från tak och hårdytor ska tas om hand lokalt. Länsstyrelsen förordar
oftast lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet, både avseende rening och
fördröjning, förutsatt att marken inte är förorenad. Plankartan ger dock inget utrymme för
infiltration i marken då hela planområdet tillåts hårdgöras. Om det inte är möjligt med lokalt
omhändertagande anger de att vattnet ska ledas mot dagvattenbrunnar.
Vi vill upplysa om att det måste säkerställas att det inte sker någon spridning av föroreningar till
recipienten genom det kommunala nätverket till följd av verksamheten och att flödet inte ska öka
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i vattendrag till följd av bortledning av dagvatten. De anger att dagvatten från parkeringsplatser
samt trafikerade ytor inte får släppas direkt till recipienten utan föregående möjlighet till
avskiljning av föroreningar.
Om reningsåtgärder, eller åtgärder för fördröjning, av dagvattnet inom planområdet är en
förutsättning för bedömningen att miljökvalitetsnormerna i recipienten ska kunna följas bör det
framgå av plankartan var åtgärderna planeras att placeras.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Planhandlingarna har reviderats utifrån de kompletterande synpunkterna som inkom 2021-11-16.
Kommunen har reviderat handlingarna under rubriken 4.6.1 VA/avlopp och dagvatten och där
förtydligat med följande skrivelse:
Planområdet ligger inom Lagans avrinningsområde. I Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
återfinns vattenförekomst benämnt Bäck från Getesjön gå genom Västra industriområdet och mynna
i Lokasjön, väster om planområdet. Det ligger inom Lagans avrinningsområde samt
delavrinningsområden Utloppet av Lokasjön och Mynnar i Lokasjön. Recipient för planområdet är
Svartesjön som ingår i vattenförekomsten Bäck från Getesjön som klassas till måttlig ekologisk
status och situationen får ej försämras enligt gällande miljökvalitetsnormer.
Dagvatten från parkeringsplatser samt trafikerade ytor får inte släppas direkt till recipient utan
föregående möjlighet till avskiljning av föroreningar, detta för att inte riskera att påverka statusen och
uppnåendet av MKN. Dagvattnet från tak och hårdytor ska företrädelsevis tas hand om lokalt inom
varje fastighet så att omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på grund av ett
genomförande av planförslaget. Därför ska sedumtak eller liknande ges företräde och hårdgjorda ytor
ska lutas mot mjukgjord yta.
Detaljplanen reglerar inte vilken typ av dagvattenhantering som ska tillämpas inom planområdet.
Förutsättningen är att inte släppa ut mer dagvatten från området än vad det gör idag och att vid
större volymer ska resten fördröjas inom den egna fastigheten. Flödet ut från fastigheten ska vara
oförändrat efter exploatering. Fördröjning med begränsat utflödet ska därför ske i ett magasin inom
fastigheten.
Revideringarna har stämts av med Länsstyrelsen.

G2: Utbildnings- och kulturnämnden
Inkommit yttrande den 27 oktober 2021.

Utbildnings- och kulturnämnden skriver:
Utbildnings- och kulturnämndens presidium har efter samtal och i samband med arbetsutskottet 2021-1027 valt att avstå från att avge yttrande då man inte ser att området berör område aktuellt för nämndens
verksamheter.
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•

Miljö- och byggenhetens svar:
Miljö- och byggenheten noterar Utbildnings- och kulturnämndens yttrande.

G3: Lantmäteriet
Inkommit yttrande den 2 november 2021.

Lantmäteriet skriver:
Ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-30) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
PLANKARTA

Enligt Boverkets råd kring ändringar av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och
ändringarna ska då göras i den befintliga plankartan. I plankartan redovisas nu både utdrag från
nu gällande plan samt karta som kan tolkas som ny detaljplan.
BYGGNADSHÖJD

I plankartan (röd text) hänvisas till ändring från 8 till 10 meter. I plankartan redovisas ny höjd
med 12 meter.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Plankarta

Plankartan har reviderats i enlighet med Lantmäteriets yttrande. Ändringarna redovisas endast i
befintlig plankarta.
Byggnadshöjd

Texten har reviderats så att den stämmer överens med ny höjd om 12 meter som redovisas i kartan.
Revideringarna har stämts av med Lantmäteriet.

G4: Polisen
Inkommit yttrande den 2 november 2021.

Polisen skriver:
Yttrande över ändring i detaljplan för Skiftnyckeln 1

Polismyndigheten ser inga hinder i ändringen av detaljplanen rörande Skiftnyckeln 1.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
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Miljö- och byggenheten noterar Polismyndighetens yttrande.

G5: E.ON
Inkommit yttrande den 15 november 2021.

E.ON skriver:
Yttrande över granskning av ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt del av
Markaryd 9:1, Markaryds kommun. Dnr. MBN 2020.42
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende.

E.ON vill förtydliga gällande u-området för Regionnätskabeln. För att regionnätsmarkkabeln ska
vara förenlig med detaljplanen så ska ett 7 meter brett u-område finnas i planen för denna
med markkabeln i mitten. Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen
medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i
planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.
För övrigt ingen erinra.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
U-området sträcker sig 10 meter in på Skiftnyckeln 1. Avstämning har gjorts med E.ON.

G6: Socialnämndens arbetsutskott
Inkommit yttrande den 17 november 2021.

Socialnämndens arbetsutskott skriver:
SNAU § 106
Remiss avseende Skiftnyckeln 1
Dnr 2021/25

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot samrådsredogörelsen avseende
Skiftnyckeln 1.
Bakgrund och sammanfattning

Samrådsredogörelsen som presenterats innehåller en redovisning av de synpunkter som
inkommit under samrådet samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av
planförslaget med anledning av synpunkterna, enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 17 §. Av
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samrådsredogörelsen framgår det vilka synpunkter som tillgodoses och vilka kommunen inte
kunnat beakta, samt skälen till detta.
Socialnämndens arbetsutskott har tidigare, 2021-06-03 § 64, fattat beslut om att inget finns att
erinra mot samrådsredogörelsen avseende Skiftnyckeln 1.
Perspektiv

Barn- Förvaltningen

har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta

Diskriminering- Förvaltningen

perspektiv.
Miljö- Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Beslutsunderlag

Beslut MBN 2021-10-11
Plankarta, 2021-09-30
Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-09-30
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03
Samrådsredogörelse, 2021-09-30

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Miljö- och byggenheten noterar Socialnämndens arbetsutskotts yttrande.

G7: Ekamant AB
Inkommit yttrande den 18 november 2021.

Ekamant skriver:
Yttrande över ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1

1. Inledning
Ekamant AB (”Ekamant”) motsätter sig förslaget till ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1
och del av Markaryd 9:1 såsom det framställts i Granskningshandling, MBN 2020.42, 2021-09-30
(”Planförslaget”).
Det är Ekamants förhoppning och förväntan att de synpunkter bolaget framför, vilka framförts
redan tidigare, ska kunna lösas på ett tillfredsställande sätt innan ett slutligt beslut tas i planfrågan.
De förhållanden som gör att Ekamant motsätter sig Planförslaget redovisas nedan.
2. En avstängning av Verkstadsgatan skulle få förödande konsekvenser för Ekamants
verksamhet
Som kommunen redan är väl införstådd med är det trafiksituationen, i synnerhet den planerade
avstängningen av Verkstadsgatan, som inte har hanterats på ett godtagbart sätt i Planförslaget.
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Den avstängningen av Verkstadsgatan som kommunen föreslaget skulle få förödande
konsekvenser för Ekamants verksamhet på Skiftnyckeln 3.
Ekamants verksamhet är helt beroende av de transporter med tunga fordon som kontinuerligt går
till och från Ekamants anläggning. Varje vecka kommer drygt 30 lastbilar till bolagets anläggning.
Anläggningen är utformad på så sätt att lastning och lossning sker vid dess östra sida, dvs. mot
Järnvägsgatan. En avstängning av Verkstadsgatan västerut från Järnvägsgatan skulle innebära att
lastbilstransporter till Ekamants anläggning omöjliggörs eftersom vändmöjligheten för lastbilarna
försvinner. Det finns inte plats för lastbilarna att göra en U-sväng söderut på Järnvägsgatan och
de kan inte heller fortsätta norrut på Järnvägsgatan eller köra österut på Verkstadsgatan på grund
av rådande förbud mot tunga fordon. Detta innebär att Ekamants verksamhet – vid en
avstängning av Verkstadsgatan enligt Planförslaget – skulle blir instängd och inte kunna nås av
transporter. Detta innebär helt enkelt att Ekamants verksamhet inte skulle kunna fortsätta att
bedrivas på platsen.
Kommunen har föreslagit att ett avtal skulle ingås mellan Ekamant och Nibe om rätt för
Ekamant att tillfälligt använda Verkstadsgatan för godstrafik till dess en långsiktigt hållbar
trafiklösning är på plats. Ekamant vill dock inte tillåta att en detaljplan släpps igenom som i
princip omöjliggör Ekamants verksamhet och som inte innehåller någon långsiktig alternativ
lösning.
Det har av Markaryds kommun föreslagits en rondell i korsningen Verkstadsgatan/Järnvägsgatan,
se bifogad ritning. Ekamant är positiva till en lösning i form av en rondell i den aktuella
korsningen, men har synpunkter på placeringen av cykel- och gångtrafik. Viktigt är att en
utformning av rondellen inte begränsar möjligheten till framtagande av bästa lösning för cykeloch gångtrafik. Ekamants ståndpunkt är att cykel- och gångtrafik ska gå på motsatt sida om
Järnvägsgatan, sett till Ekamants verksamhet och att utrymme för detta tas med redan i
planeringen av rondellen.
3. Kommunen har begått fel i handläggningen
Kommunen ställde ut förslaget till detaljplan för samråd under perioden 17 maj till den 18 juni
2021. Under samrådsperioden har det varit korrespondens och möten mellan kommunen och
Ekamant. Exempelvis var det ett möte den 3 juni 2021 mellan Ekamant och kommunen på
Ekamants anläggning som specifikt handlade om Ekamants synpunkter på avstängningen av
Verkstadsgatan enligt förslaget till detaljplan. I mötesprotokollet, som tillställdes kommunen den
7 juni 2021, angavs att det var ett ”Protokoll från samråd mellan Ekamant AB och Markaryds kommun”.
Trots att samråd uppenbart har skett mellan Ekamant och kommunen under samrådstiden har
kommunen i sin samrådsredogörelse inte kommenterat eller överhuvudtaget nämnt Ekamants
samrådssynpunkter, vilket utgör ett handläggningsfel.
4. Lagbestämmelser
Enligt 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn ska tas till såväl allmänna som enskilda
intressen vid planläggning. Bestämmelsen i 4 kap. 36 § PBL preciserar vilken hänsyn som ska tas
till enskilda intressen. Det framgår att en detaljplan ska vara utformad med skälig hänsyn till
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befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens
genomförande.
Enligt Ekamants uppfattning är det uppenbart att kommunen inte har tagit hänsyn till Ekamants
intressen vid utformningen av Planförslaget.
De ändringar i detaljplanen som följer av Planförslaget har föranletts av att Nibe önskar bygga ut
sin befintliga verksamhet på Skiftnyckeln 1. Det är även Nibe som uttryckt en önskan om att
stänga Verkstadsgatan för allmän trafik. När det inte ligger allmänna intressen till grund för en
detaljplan, utan det istället är fråga om enskilda intressen som ska vägas mot varandra, påkallas en
särskilt noggrann prövning av de aktuella intressena. Detta har Mark- och miljööverdomstolen
slagit fast i bl.a. MÖD 2012:14. Enligt domstolen krävs att de övervägande som ligger till grund
för prövningen redovisas så att det framgår varför det ena intresset anses väga tyngre än det
andra. Kommunen har inte gjort någon sådan prövning där Ekamants intressen beaktas. Detta
innebär en överträdelse av PBL.
I Mark- och miljööverdomstolens dom i mål MÖD P 130-15 skulle en väg som var tillgänglig för
allmän körtrafik stängas av för sådan trafik och istället endast bli en gång- och cykelväg. Denna
avstängning innebar att en fastighetsägare inte längre skulle kunna använda vägen för infart till sin
fastighet. Byggnaden och garaget på fastigheten var placerade utifrån att det skulle vara möjligt att
nå dessa från den väg som skulle stängas av. Mark- och miljööverdomstolen fastställde att skälig
hänsyn inte tagits till den berörda fastighetsägarens enskilda intressen och upphävde därför den
nya detaljplanen. Att det angavs att gång- och cykelbanan fick användas för enstaka leveranser
med motorfordon förändrade inte saken enligt Mark- och miljööverdomstolen. Av detta rättsfall
följer att det skulle strida mot PBL att stänga Verkstadsgatan på det sätt kommunen föreslagit i
Planförslaget. Rättsfallet visar också att det inte är tillräckligt med något tillfälligt undantag eller
liknande för Ekamant.
Enligt 5 kap. 17 § PBL ska kommunen redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrådet
samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna. Som
anges har kommunen inte gjort detta när det gäller Ekamants synpunkter, vilket är ett
handläggsningsfel som strider mot PBL.
Sammanfattningsvis är det enligt Ekamants uppfattning att Planförslaget strider mot
bestämmelserna i PBL, både i materiellt och formellt hänseende.
Ekamant vill dock framhålla att bolaget har en pågående konstruktiv dialog med kommunen och
att Ekamant både hoppas och tror att de brister som bolaget belyser ovan kommer att hanteras
på ett godtagbart sätt. För att inte förlora sina juridiska rättigheter lämnar dock Ekamant ändå in
detta yttrande.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Kommunen har tagit till sig av Ekamants synpunkter och planförslaget har, efter granskningen,
reviderats varpå Verkstadsgatan (del av Markaryd 9:1) har tagits bort från planområdet och därmed ej
ingår i ändring för detaljplan. Ändringen berör nu endast Skiftnyckeln 1.
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Dialogen gällande en eventuell rondell som illustrerats i bilaga 2, utanför område för aktuell ändring av
detaljplan, kommer att fortsätta och sedan eventuellt behandlas i en separat planprocess där även
Verkstadsgatan kommer att prövas på nytt utifrån ett större, och tydligare, perspektiv på trafiken.
Kommunen bjöd ej in till något formellt samrådsmöte under samrådstiden, detta på grund av den rådande
pandemin och Folkhälsomyndighetens då gällande rekommendationer, vilket uppgavs i det
informationsutskicket som gjordes vid samrådstidens start. Det protokoll som skrevs för mötet den 3 juni
2021 var ej ett formellt inkommit yttrande, därav har något sådant ej redovisats i samrådsredogörelsen.

G8: Miljöpartiet
Inkommit yttrande den 18 november 2021.

Miljöpartiet skriver:
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens (MBN) samrådsredogörelse, 2021-09-30, har remissvarat
nio olika enheter, och Miljöpartiet de gröna (MP) var en av dem.
MP är inte nöjd med svaret från MBN och framför allt inte med stängning av Verkstadsgatan.
Planförfattarna skrev att stängningen av Verkstadsgatan hade två syften, dels för nya industri
bebyggelse och dels för att säkra trafiksituationen. Men MP anser trafiksituationen blir farligare,
på grund av ännu mer koncentrationer på Hannabadsvägen och Kronobergsgatan.
Det var inte bara MP som uttryckte oro om nya trafiksituationen, utan ytterligare tre enheter,
nämligen Länsstyrelsen, Trafikverket och VA/Gata park, i stort sett på samma grund som MP.
Planen tar bara upp gång- och cykelvägen som en förbättring. Men den bortser från helheten.
Hannabadsvägens körfält för bilar har blivit smalare samtidigt som trafikflödet ökar pga den
stängda Verkstadsgatan. Det bör vara uppenbart att när en väg stängs då ökar belastningen på
intilliggande vägar.
Här om dagen deltog undertecknad i ett möte på nya Vetenskapshuset som ligger i hörnet av
Kronobergsgatan och Hannabadsvägen. Två stora parkeringsplatser mynnar ut i
Hannabadsvägen den ena från Vetenskapshuset och den andra från simhall/Bowlinghallen. När
jag körde ut från p-plats var det trafikkaos på Hannabadsvägen och köbildning där bilar från alla
håll trängdes. Och då är inte Verkstadsgatan ännu stängd, något som föreslås i den nya planen.
MP är mycket oroligt för nya detaljplanens påverkan på trafiken.

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Planförslaget har, efter granskningen, reviderats varpå Verkstadsgatan (del av Markaryd 9:1) har tagits
bort från planområdet och därmed ej ingår i ändring för detaljplan. Ändringen berör nu endast
Skiftnyckeln 1.
Del av Verkstadsgatan kommer eventuellt att prövas på nytt i en separat planprocess utifrån ett större,
och tydligare, perspektiv på trafiken.
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G9: Kommunstyrelsen
Inkommit yttrande den 23 november 2021.

Kommunstyrelsen skriver:
KS § 184
Yttrande över ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt Markaryd 9:1
Dnr 2020/211.214

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot förslaget.
Bakgrund och sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden har 2021-10-11 beslutat att godkänna förslaget till
granskningshandlingar för ändring av detaljplan Skiftnyckeln 1 och att sända detsamma för
granskning med standardförfarande i enlighet med 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att inkomma med ett yttrande senast den 18 november.
Ändringarnas syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med
ny bebyggelse för befintlig industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1, samt att skapa en säker
trafiksituation genom att begränsa allmän genomfartstrafik för del av Verkstadsgatan.
Den aktuella detaljplanen upprättas som ändring av nuvarande detaljplan och genomförs med
standardförfarande. Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna av
Markaryd tätort. I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål
varpå förslaget till ändring av detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning.
Planens syfte stämmer överens med gällande detaljplan. Planen bedöms ej medföra betydande
miljöpåverkan.
Bakgrunden till ändringen är att Nibe AB ansökt om planbesked då företaget önskar bygga ut sin
befintliga verksamhet inom Skiftnyckeln 1. Nibe AB har under våren 2020 utfört en
fastighetsreglering där Skiftnyckeln 2 reglerats till Skiftnyckeln 1. Det planeras nu för en utökning
av befintlig verksamhet där man önskar bygga över hela Skiftnyckeln
1. I gällande plan är aktuell mark för industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett uområde som inte får bebyggas, detta avses tas bort.
Byggnadshöjden föreslås ändras från 8 meter till 12 meter. Allmän platsmark föreslås ändras till
kvartersmark för att möjliggöra en avstängning för allmän genomfartstrafik för del av
Verkstadsgatan. Ändringarna möjliggör den utveckling som pågående verksamhet står inför.
Under samrådet inkom synpunkter som har redogjorts för och besvarats i samrådsredogörelsen.
Plankartan och plan-och genomförandebeskrivningen har justerats efter samråd vilket redovisas
för i samrådsredogörelsen.
Kommunstyrelsen har 2021-06-15, § 103, yttrat sig över samrådshandlingen. Det noteras att
kommunstyrelsens synpunkter beaktats i granskningshandlingen.
Beslutsunderlag
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Ksau 2021-11-08, § 200
Remiss från Miljö- och byggnadsnämnden jämte planhandlingar

•

Miljö- och byggenhetens svar:
Miljö- och byggenheten noterar Kommunstyrelsens yttrande.

Medverkande tjänstemän

Utlåtandet har upprättats av miljö- och byggenheten.
Marie-Louise Svensson

Louise Tallberg

Miljö- och byggchef

Planarkitekt
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Bilaga 1

16

Granskningsutlåtande
Dnr MBN 2020.42
2021-11-29

17

Granskningsutlåtande
Dnr MBN 2020.42
2021-11-29

Bilaga 2

Notera norrläget för illustrationen.
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Fastighetsförteckning
Ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1
Datum: 2021-02-16
Aktualitetsdatum: 2021-11-23

Fastigheter inom området
Fastighetsbeteckning

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

SKIFTNYCKELN 1

Nibe Aktiebolag
Box 14
285 21 Markaryd

Lagfaren ägare

Berörda fastigheter utanför området
Fastighetsbeteckning

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

BECKASINEN 10

Nibe Aktiebolag
Box 14
285 21 Markaryd
Markaryds Kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Lagfaren ägare

Ekamant Ab
Box 114
285 23 Markaryd
Blåa Skiftnyckeln 4 I Markaryd Ab
C/o Nibe Ab Box 14
285 21 Markaryd

Lagfaren ägare

Sonoco-Alcore Ab
Box 6074/ahlströmföretagen
600 06 Norrköping
Dbt Fastigheter Syd Ab
432 87 Veddige
Eniacado Ab
Box 7063
300 07 Halmstad
Metector Ab
Hannabadsv 16
285 32 Markaryd
Purmo Group Sweden Ab
Box 10
285 21 Markaryd

Taxerad ägare

MARKARYD 9:1

SKIFTNYCKELN 3

SKIFTNYCKELN 4

SKRUVEN 2
SKRUVEN 3

SKRUVEN 4

STÄDET 1

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare

1

Fastighetsförteckning
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TÅNGEN 2

ÄSSJAN 1

J & Å Fastighets Ab
Hannabadsvägen 20
285 32 Markaryd
Nibe Aktiebolag
Box 14
285 21 Markaryd

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare

Rättigheter inom området
Belastad fastighet

Förmånstagare

Övrigt

SKIFTNYCKELN 1

E.ON Eldistribution AB
205 09 Malmö

SKIFTNYCKELN 1

Hallandsboda 1:82
Härsnäs 1:94

Ledningsrätt, STARKSTRÖM
0767-2018/17.1
Avtalsservitut, KRAFTLEDNING
D202100374430:1.1

Fastighetsförteckningen upprättad av
Louise Tallberg
Planarkitekt
Fastighetsförteckningen aktualiserad av
Hanna Stigmar
GIS-ingenjör

2

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSERNA

tas bort inom området för planändring
ändras inom området för planändring
Byggnadshöjd 12 meter

u

tillkommer inom området för planändring
Markreservat för underjordiska ledningar

u

Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Ändring av detaljplan

Skiftnyckeln 1
Markaryds kommun

Kronobergs län

Beslutsdatum

Instans

Godkännande

Antagandehandling

MBN
Antagande

KF

Xref ritning:

Laga kraft

Upprättad: 2021-04-27

Reviderad: 2021-11-29

Marie-Louise Svensson
Miljö- och byggchef

Louise Tallberg
Planarkitekt

Kenth Svensson
Kommunsekreterare
kenth.svensson@markaryd.se
0433-73624

Tjänsteskrivelse
2022-01-11

Delegeringsbeslut Januari 2022
Dnr 2021/1.002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga redovisade delegeringsbeslut, fattade enligt
gällande delegeringsordning, till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
1. Delegeringsbeslut Hanteringstillstånd brandfarlig vara Nibe AB2021-11-30, delegat
Anders Johansson Hnr 2021.3521
2. Delegeringsbeslut Hanteringstillstånd brandfarlig vara Nibe AB2021-11-30, delegat
Anders Johansson Hnr 2021.3522
3. Delegeringsbeslut Hanteringstillstånd brandfarlig vara Nibe AB2021-11-30, delegat
Anders Johansson Hnr 2021.3523
4. Delegeringsbeslut anställningar, 2021-11-12 – 2022-01-02, Hnr:2022.52
5. Delegeringsbeslut ekonomiskt bistånd, 2021-11-01 till 2021-12-31
6. Delegeringsbeslut teknisk förvaltning, parkeringstillstånd, bostadsanpassningsbidrag,
delegat: Kerstin Andersson, ,Jukka Lukkonen, 2021-11-17-2021-12-28 Hnr:
2021.3539
Övriga Ärenden
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-20, § 242 dnr 2021.363 om Uppdatering av
attestliggare 2022 för kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Kenth Svensson
Kommunsekreterare
Beslutet expedieras till:

Anders Johansson
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Protokoll

Kommunstyrelsen

2021-08-17

KS § 127
Beslut om firmateckning
Dnr 2021/219.049

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma fr o m 2021-08-10 och tills vidare tecknas av
kommunstyrelsens
ordförande
Bengt
Germundsson
eller
kommunstyrelsens vice ordförande Sven Jansson med kontrasignation av
ekonomichef Patrik Eurenius eller näringslivschef John Karlsson, samt
att kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 226, därmed upphör att gälla.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunstyrelsen ska utse vilka förtroendevalda och tjänstemän kom har
rätt att teckna kommunens firma. Firmateckning innebär inte att man fattar
ett beslut, utan att man för kommunens del intygar att ett beslut finns.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-08-10

Beslutet expedieras till:

Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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