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PLANBESKRIVNING 
Ny detaljplan för del av fastighet Markaryd 9:1, ”Inre Hansens Backar”  

med standardförfarande i Markaryds kommun  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Antagande  
  

2 
 

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

Innehåll 
 

PLANBESKRIVNING ....................................................................................................................... 1 
1. Planens syfte och huvuddrag ............................................................................................. 3 
2. Plan- och genomförandebeskrivning .................................................................................. 3 

2.1 Planprocess .......................................................................................................................... 3 
3. Förenlighet med 3 och 5 kap. Miljöbalken .......................................................................... 3 

3.1 Behovsbedömning av miljöbedömning ............................................................................... 3 
3.2 Miljönormer......................................................................................................................... 4 

4. Plandata ........................................................................................................................... 4 
4.1 Markägoförhållanden .......................................................................................................... 4 

5. Tidigare ställningstaganden ............................................................................................... 4 
5.1 Riksintressen ........................................................................................................................ 4 
5.2 Översiktliga planer ............................................................................................................... 4 
5.3 Gällande detaljplan.............................................................................................................. 5 
5.4 Fastighetsplaner .................................................................................................................. 6 
5.5 Kommunala beslut i övrigt .................................................................................................. 6 

6. Områdets förutsättningar och förändringar ....................................................................... 6 
6.1 Bostäder, skola och lekplats ................................................................................................ 6 
6.2 Rekreation och rörelse ........................................................................................................ 7 
6.3 Offentlig och kommersiell service ....................................................................................... 7 
6.4 Gata ..................................................................................................................................... 7 
6.4.1 Buller ............................................................................................................................... 7 
6.4.2 Parkering.......................................................................................................................... 8 
6.5 Natur och Friytor ................................................................................................................. 8 
6.5.1 Gång- och naturpassager ................................................................................................. 8 
6.5.2 Geotekniska förutsättningar ........................................................................................... 8 
6.5.3 Förorenad mark ............................................................................................................... 9 
6.6 Vattenområde & Strandskydd ............................................................................................. 9 
6.7 Teknisk försörjning .............................................................................................................. 9 
6.7.1 Vatten och avlopp ........................................................................................................... 9 
6.7.2 Dagvatten ...................................................................................................................... 10 
6.7.3 Värme & Elförsörjning ................................................................................................... 13 
6.7.4 Avfall .............................................................................................................................. 13 

7 Planens konsekvenser ..................................................................................................... 13 
8. Genomförandefrågor .......................................................................................................... 13 

8.1 Planförfarande ......................................................................................................................... 13 
8.2 Organisatoriska frågor ............................................................................................................. 14 
8.3 Avtal ......................................................................................................................................... 14 
8.4 Genomförandetiden ................................................................................................................ 14 
8.5 Fastighetsrättsliga frågor ......................................................................................................... 14 
8.6 Ekonomiska frågor ................................................................................................................... 14 

9. Tidplan ............................................................................................................................... 14 
10. Medverkande tjänstemän ................................................................................................. 14 

 
 
 
 
 



     Antagande  
  

3 
 

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

1. Planens syfte och huvuddrag  
I Markaryds kommun finns det ett behov av bostäder och förskolor. Detaljplanen syftar till att ge 
förutsättningar för att uppföra nya bostäder samt skola inom en del av den kommunägda fastigheten 
Markaryd 9:1. Planbestämmelserna för bostäder och skola medger att byggnader i tre plan kan 
uppföras. Tillfartart och angöring till planerade bostäder sker från väster respektive öster. För planerad 
skola skall tillfart och angöring ske väster om området.  
 

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

 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)  

 Plankarta, med planbestämmelser   
 

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

3. Förenlighet med 3 och 5 kap. Miljöbalken  
Den nya detaljplanen är förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden då ett i huvudsak redan bebyggt område förtätas. Bedömning görs i 
kombination med att åtgärden inte bedömdes medföra betydande påverkan på de allmänna 
intressena eller andra särskilda intressen. 

 

3.1 Behovsbedömning av miljöbedömning 
De förändringar som detaljplanen medför jämfört med gällande plan, det så kallade nollalternativet, 
bedömdes av miljö- och byggenheten inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Som stöd i denna 
bedömning har en behovsbedömning upprättats och samråd har skett med Länsstyrelsen Kronoberg.  
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3.2 Miljönormer  
Miljöbalkens miljökvalitetsnormer för vatten och luft är styrmedel för att uppnå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Då merparten av bakgrundsnivån för partikelhalterna i Markaryds gatumiljöer har 
för höga tröskelvärden (Rapport 2006-35, SMHI, 2006) samt att planområdets avrinningsområde leder 
till Lokasjön, dock via ett flertal dammar, så är det viktigt att aktivt arbeta med förbättrande åtgärder 
t.ex. god dagvattenhantering och goda trafikflöden/mängder i tätorten då nuvarande status inte får 
försämras (Miljökvalitetsnormer, Vattenmyndigheten, 2016). Där förbättringar inte kan nås med skälig 
hantering så är minimumkravet att exploateringen ska se till att inte försämra situationen.  
 
Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten förväntas vara begränsade då ingen miljöfarlig 
verksamhet som riskerar läckage av skadliga ämnen till grundvatten eller vattentäkt avses på platsen. 
Dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD) via infiltrering alternativt ledas till dagvattendammen i 
områdets östra del för att där få sedimentering, för att slutligen röra sig vidare till mot Lokasjön. 
Kommunen bedömer att detta innebär att tillräckliga goda förutsättningar finns för att kunna nå en 
god teknisk lösning för dagvattnet inom området.   
 
Påverkan på områdets luftkvalité i området förväntas bli försumbar dvs. utan några betydande 
ökningar eller försämringar då den ökade exploateringen hålls relativt liten i jämförelse mot dagens 
exploateringsmöjligheter. I bedömningen bör det noteras att den planerade väg kommer vara en 
återvändsgata, vilket i sin tur försäkrar att ingen extern genomfartstrafik tillkommer. Tätortens 
övergripande luftkvalité bedöms bli bättre genom att tätorten förtätas i linje med gällande miljömål, 
så vid en sammanslagen bedömning så skapar förtätningen en bättre luftkvalitets miljö. 
 

4. Plandata   
Planområdet är beläget strax öster om centrala 
Markaryd tätort, på höjden Hansens backar. 
Planområden omfattar cirka 5 hektar.  
 

4.1 Markägoförhållanden  
Inom planområdet finns en markägare, 
Markaryds kommun. 
 

5. Tidigare ställningstaganden  

5.1 Riksintressen 

Området berörs inte av något riksintresse. 

  

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

Ortofoto över området. Planområdets utbredning med 

natur, park och bebyggelse är markerat.  
 



     Antagande  
  

5 
 

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

5.3 Gällande detaljplan  
Planområdet omsluts av detaljplan plan M158 från 2001 som medger Natur och Park. Planområdet  
medger bostäder, skola, natur och park. För den del som avsåg bostäder gjordes en ny plan 2016, 
M197. Hansens väg löper genom detta område däremot inte genom planförslagets område.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Detaljplan M158 från 2001, Markaryds kommun  

Figur 3 Detaljplan M197 från 2016, Markaryds kommun   
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5.4 Fastighetsplaner   
Inga fastighetsplaner eller dylikt finns inom planområdet.  
 

5.5 Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-04-03 § 53 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av Inre Hansens Backar.    
 

6. Områdets förutsättningar och förändringar  
Planområdet är idag planlagt för natur och park. Området utmärkande kvalitéer bedöms vara dess 
centrala läge, utsiktsvärden och goda rekreationsmöjligheter i form av stora naturområden i dess 
direkta närhet. Planlagd utbyggnad knyter även samman till den befintliga ”ring” av bostäder på 
Hansens backar utan att skapa någon betydande påverkan på de naturvärden, eller andra värden, som 
finns inom närområdet. 

 

6.1 Bostäder, skola och lekplats   
Stor del av planområde planläggs för bostäder, beteckning B på plankartan. Planläggningen av 
bostäder överensstämmer med närliggande områden. Planläggning sker även av skola vilken även 
överensstämmer med närliggande område, beteckning S på plankartan. Den del av plankartan där S 
(skola) och B (bostäder) finns tillsammans, markerat som rött område, uppgår till 18 442 kvadratmeter.   
 
Park och Natur ingår i planområdet samt lekplats, beteckning Park1 på plankartan. Befintlig lekplats 
som finns utanför planområdet är planerat att bli större genom att denna detaljplan tillåter en utökad 
lekplatsyta. Detaljplanen medger även anläggning av ny lekplats i områdets nordöstra del.   
 
Högsta utnyttjandegrad är 35 % byggnadsarea. Genom denna exploateringsgrad ges förutsättningar 
för att den nya bebyggelsen arkitektoniskt och karaktärsmässigt kan ansluta till området i stort. 
Närliggande bostadsområden har både planlagts för en- och tvåvåningsbostäder. Inom planområdet 
möjliggörs en byggnadshöjd på 9 meter vilket möjliggör för trevåningsbostäder. Byggnadshöjden 
bedöms passa områdets stadssiluett- och stadsbyggnadsperspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder (2016) på bostäder i närliggande bostadsområden som ligger runt naturområde på Hansens backar 
 
Då platsen inte har några unika värden i form av kulturhistoriska, naturmässiga eller områdeskaraktär 
så ställs inga krav på utformning eller placering. Innan projektering av området påbörjas kommer 
däremot en inventering av fornlämningar att genomföras enligt ”ansökan om samråd/tillstånd till 
ingrepp i fornlämning enligt 2 kap i kulturmiljölagen (SFS 1988: 950). Ansökan om samråd/tillstånd till 
Länsstyrelsen Kronoberg åläggs på byggherren. Krav som sedan ställs i bygglovet angående utformning 
och färgsättning bedöms vara tillräckliga.  
 



     Antagande  
  

7 
 

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

6.2 Rekreation och rörelse  
Området ligger naturskönt och centralt. Området ligger i anslutning till flera motionsspår, t.ex. Hansens 
backars naturstigar, Getesjöns promenadstråk, Södergårds dammars gångvägar, vilket alla är kopplade 
till området via mellanliggande gångvägar. För planområdet kommer även två lekplatser att anläggas 
som möjliggör för lek och rörelse. Den ena lekplatsen förläggs i anslutning till den mindre lekplatsen, 
väster om planområdet. En passage kommer anläggas mellan ny lekplats och det planlagda 
bostadsområdet. Den andra lekplatsen förläggs i områdets nordöstra del.  
 

6.3 Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger inom gångavstånd till diverse offentlig service, speciellt i form av skola men även 
till vårdcentral och separat äldreboende vid Getesjön. Markaryds bibliotek och tågstation ligger cirka 
2 km bort och har goda gång- och cykelvägar till sig från området. Kommersiell service ligger cirka 700-
800 meter bort i Markaryds tätorts centrum. 
 

6.4 Gata  
Kommunen väljer att inte planlägga så att lokalgatorna väster samt norr kopplar an med närliggande 
bostadsområdens lokalgator. Orsaken är att detta kan leda till genomfartstrafik, vilket i sin tur skulle 
påverka karaktären som lugn återvändsgata vilket är värdefullt för det framtida området. 
 

6.4.1 Buller  
Intilliggande genomfartsgata för planområdet är Smedjegatan. Detaljplan för närliggande område är 
från 2016,  ”Del av Hansens Backar” där det anges att Smedjegatan kan orsaka viss bullerproblematik. 
I samband med problematiken har man planlagt bullerskyddande åtgärder för området. För aktuell 
detaljplan bedöms däremot inga bullerdämpande åtgärder behövas i enligt med den bullerberäkning 
som genomförts (Bullerberäkning – Smedjegatan/Hansens väg, Markaryd kommun, 2016). 
 
Nedanför framkommer detaljerade uppgifter till varför inte aktuell detaljplan ”Inre Hansens Backar” 
behöver bullerdämpande åtgärder. De detaljerade uppgifterna bygger på de beräkningar som 
genomförts vid den intilliggande Smedjegatan för ”Del av Hansens Backar” som även är den 
intilliggande genomfartsgatan för ”Inre Hansens Backar”. 
 
Förutsättningar 

ÅDT: 1 000 fordon/dygn (mätning 2008 654 fordon/dygn, ökat med 50 % för att vara på säkra sidan) 

Medelhastighet: 70 km/t (mätning 2008 visade 79 km/t men på den tiden var hastighetsgränsen 70 

km/t, i framtiden kommer hastighetsgränsen på den här sträckan vara antingen 40, 50 eller 60 km/t). 

Andel tung trafik: 10% (uppskattning) 

Marktyp: Mjuk  

Väglutning Smedjegatan: ca. 2 % 

 

Sektion 1: Fastighet nord av Hansens väg, närmast korsningen med Smedjegatan 

Avstånd till bostad: minst 16 m 

Mark höjd relativ till vägbana: ca. 0,0 m 

Mottagare höjd: 2,0 m 

 

Beräkningar – utan skärm  Beräkningar – med 1,0 m hög skärm 8m från vägmitten 

(d1=11,3 m, d2=22,6 m) 

L1 = 59,5 dBA    L1 = 59,5 dBA 

L2 = -2,0 dBA    L2 = -2,0 dBA 

L3 = 0,0 dBA    L3 =  -4,0 dBA 
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L4 = 1,0 dBA (Stigning)   L4 = 1,0 dBA (Stigning) 

Totalt: 58,5 dBA   Totalt: 54,5 dBA  

 

Om fastigheten närmast korsningen med Smedjegatan inte används så ökar avståndet till närmaste 

fastigheten till ca. 60 m. Detta resulteras i (utan skärm): 

L1 = 59,5 dBA 

L2 = -7,5 dBA 

L3 =  -0,0 dBA 

L4 = 1,0 dBA (Stigning) 

Totalt: 53,0 dBA  

 

Sektion 2: Fastighet nord av Hansens väg, ca. 130 m väster av korsningen med Smedjegatan 

Avstånd till bostad: minst 22 m 

Mark höjd relativ till vägbana: ca. 5,0 m 

Mottagare höjd: 2,0 m 

 

Beräkningar – utan skärm 

(obs. väg i skärning som 

fungerar som skärm) 

L1 = 59,5 dBA 

L2 = -3,4 dBA 

L3 = -4,0 dBA 

L4 = 1,0 dBA (Stigning) 

Totalt:  53,1 dBA  

 

 

6.4.2 Parkering 
Markaryds kommun har ingen parkeringsnorm.  

 

6.5 Natur och Friytor 
Inom planområdet förläggs flera naturområden för att bevara och säkra den grönska som finns. Det 
befintliga naturområde som finns idag består till stor del av skog. Hänsyn ska tas till att bevara träd 
inom natur och parkområdena som anläggs.  
 

6.5.1 Gång- och naturpassager 
Området har planlagt ”PARK” för att möjliggöra allmänhetens passage igenom området. Passage 
kopplar an till det befintliga gång- och cykelvägsnätet som genomsyrar närområdet. Dessa ska kopplas 
till de större övergripande cykelnätet som knyter ihop många olika viktiga natur- kultur- och 
rekreationsområden. 
 

6.5.2 Geotekniska förutsättningar  
I en översiktlig geoteknisk undersökning från 2018-06-22 genomförd av Tyréns (Översiktlig geoteknisk 
undersökning, Markaryds kommun) framgår de geotekniska förhållanden. I undersökningen framgår 
att generellt uppmättes ett cirka 0,2 meter mäktigt mullhaltigt sandlager i samtliga 7 provgropar. Den 
mullhaltiga sanden underlagras av en halvmeter till en meter rostfärgad sandig morän vilken mot 
djupet blir ljusbrun sandig morän. Färgskillnaden kan vara en indikation på en fluktuerande 
grundvattennivå i de lägre nivåerna. I två punkter sipprade grundvatten in i botten av provgroparna.    
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Bild (Översiktlig 
geoteknisk 
undersökning, 
Markaryds kommun, 
sidan 6) redovisar de 
geologiska 
förhållanden.  

 
 

 
Av genomförd undersökning går att utläsa följande rekommendationer (Översiktlig geoteknisk 
undersökning, Markaryds kommun, sidan 7 – 8) Enklare, lättare byggnader som exempelvis trähus, om 
ett till två plan, bedöms kunna grundläggas direkt i mark (förutsatt att organisk jord utskiftas) utan 
speciella förstärkningsåtgärder på en packad bädd av bärlager.  
 
Vid grundläggning av större, tyngre och mer utbredda byggnader eller konstruktioner rekommenderas 
ytterligare geotekniska undersökningar för varje enskilt objekt. Detta då moränen per definition är 
heterogen och sannolikt uppvisar skillnader i hållfasthets- och deformations-egenskaper som kan ha 
betydelse vid större spännvidder eller högre laster. Ytterligare indata krävs för att få ett bättre 
underlag inför dimensionering.  
 
Det bedöms att vägar och parkeringsytor kan grundläggas utan speciella förstärkningsåtgärder. Vägar 
kan dimensioneras efter materialtyp. VA – ledningar bedöms kunna förläggas direkt i mark utan några 
speciella förstärkningsåtgärder. VA – ledningar måste förläggas frostfritt. Det bedöms även att lokalt 
omhändertagande av dagvatten genom infiltration är möjlig inom området. För att kunna 
dimensionera eventuella dammar för dagvatten krävs ytterligare undersökningar i lägen för dessa.   
 

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

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

6.7 Teknisk försörjning  

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

6.7.2 Dagvatten 
Planområdet ligger i en sluttning vilket betyder att dagvatten kan behövas hindras från att avledas från 

en tomt till en annan. Om inte det görs riskerar följderna vid kraftig nederbörd för de hus som ligger 

lägst i området förstärkas. Det är enklast, miljövänligast och billigast att fördröja vatten via lokal 

omhändertagande, LOD, diken eller dammar. Hårdgörningsgraden får max vara 50%. Markaryds 

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

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

utformning av dagvattenhantering.  

 

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

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

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

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

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

minst 30 cm högre än markhöjden vid VA-förbindelsepunkten.  

 

Utformningen av förskolans gård kan göras så att en del av den är nedsänkt och att dagvatten har 

möjlighet att samlas och fördröjas på platsen under en kortare tid vid kraftiga regn. Övrig tid, det vill 

säga de allra flesta dagar på året, kan gården användas som vanligt. Dagvatten från parkering avleds 

förslagsvis till gräsbeklädda makadamdiken eller regnbädd. Att i större möjlighet möjliggöra infiltration 

av dagvatten från parkeringsytan innebär främst en mindre hydraulisk samt en mindre 

föroreningsbelastning på recipienten, Getesjön.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ansvarsfördelningen och minimikrav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya 

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

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

klara ett regn med återkomsttid på minst 100år.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer visas i bild 3 nedan. Exempel på 

infiltrationsdagvattenbrunn visas i bild 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Dagvattenhanteringens 

tre dimensioneringsnivåer. Källa 

P110 Svensk Vatten 
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Bild 4: ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn-IDB 

 

Bild 5: Röd pil visar befintligt dike  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bild 6: Bild på markerat dike  

 

Befintligt dike 

som mynnar 

ut i Getsjön 
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Sett till de parkeringsytor som kan uppstå om 
bostäder och skola byggs bör man i utformningen 
arbeta med att skapa förutsättningar för 
genomsläpplig beläggning. På parkeringsplatser, 
parkeringsfickor längs gatan och lågt trafikerade ytor 
kan dagvattnet infiltreras i genomsläpplig 
markbeläggning. Betongraster och pelleplattor är 
båda exempel på genomsläpplig markbeläggning. 
Drift och underhåll av ytorna är av stor vikt för 
bibehållen dagvattenfunktion. Sand och mindre 
partiklar kan täppa igen porerna vilket gör att 
infiltrationskapaciteten minskar. Ytorna måste 
därför sopas från sand och partiklar vid behov. För 
att minska igensättningen bör även dessa ytor grusas istället för att sandas vid vinterunderhåll. Ovanför 
illustreras hur Växjö kommun arbetat med genomsläpplig beläggning.  
 

6.7.3 Värme & Elförsörjning  
Anslutning av planområdet till fjärrvärme får studeras i samband med områdets detaljprojektering. En 
transformatorstation har placerats i anslutning till planområdet i detaljplan M197, antagen 2016. Den 
har beteckningen E på plankartan och säkrar områdets elförsörjning.  
 

6.7.4 Avfall 
Återvinningsstation finns på Skulptörsvägen idrottsplats, ca 1000 m om planområdet. Uppsamling av 
restavfall ska ske i kärl på varje tomt. Kompostering av organiskt avfall får ske på egen tomtmark. 
Avfallshanteringen ska kunna ske så att behovet att transportera och deponera avfall begränsas. Goda 
förutsättningar ska finnas för att källsortera avfallet i bostaden och vid miljöstationer. Det organiska 
avfallet ska kunna komposteras i egna eller gemensamma kompostbehållare så att kompostjorden kan 
användas till odlingar kring husen. Gatorna ska utformas med hänsyn till framkomligheten för 
sophämtningsfordon. 
 

7 Planens konsekvenser  
I stora drag så utvecklar/förtätar detaljplanen redan befintliga värden, dvs. förtätar ett redan utbyggt, 
sett från både inom planområdets perspektiv samt ett närområdesperspektiv, bostadsområde.  
 
Planläggningen förstärkning bedöms leda till att värden positivt höjs utan att skapa betydande negativ 
påverkan på allmänheten. På många sätt tros istället förändringarna kunna leda till långsiktiga 
förbättringar för just allmänhetens intressen, speciellt med planerat skolområde. Exploateringens höjd 
hålls inom befintliga nivåer, dvs. till 6,5 meter för att inte påverka stadens siluett/karaktär.  Överlag så 
bedöms planläggningen leda till fler värden än bara att kommunen får en starkare samhällsekonomi. 
Kommunen samlar boende och skola i ett centralt och naturskönt läge i linje med miljömålet, god 
bebyggd miljö dvs. nyttja marken utifrån dess mest lämpade markanvändning. 
 

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

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

8.2 Organisatoriska frågor   
Markaryds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. Kommunen kommer 
att utföra alla arbeten på allmän mark såsom gator, gc-vägar, park- och grönområden och 
ledningssystem för va-anläggningar.  
 
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna fastighetens 
gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar eventuella ändringar av ledningsdragning inom 
den egna fastigheten.  
 

8.3 Avtal  
Exploateringsavtal ska tecknas med VA – enheten och exploatören ska stå för eventuella kostnader för 
utredningar. 
 

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

 

8.5 Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen ansöker som ägare av berörd fastighet, Markaryd 9:1. Fastighetsbildning kan ske så snart 
planförslaget vunnit laga kraft. Eventuell ledningsrätt kan bildas inom u-området genom en 
lantmäteriförrättning. 

 

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

9. Tidplan 
Nedanstående tidplan är endast ett förslag på möjlig tidplan och ska ej ses som fasta datum. Beroende 
på inkomna synpunkter och/eller uppkomna frågor kan tidplanen ändras under arbetets gång.  
 
Samråd: april – maj 2018    Granskning: juli – september 2018   
Antagande: oktober 2018   Laga kraft:  december 2018  
 

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


