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Inledning 
Val av planförfarande och planprocessen 
Detaljplaners framtagning sker genom en demokratisk process, vilken syftar till att involvera berörda, 

för att förankra planförslaget och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Utökat 

förfarande ska tillämpas om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten. Det ska 

tillämpas även om planförslaget inte finns med i gällande översiktsplan. Förfarandet fastställer att 

planförslaget ska kungöras inför samråd och efter samråd ska förslaget vara tillgängligt för 

granskning under minst 3 veckor. Efter granskningen kan planen antas. Antagandebeslut vinner laga 

kraft efter 3 veckor om det inte överklagas.  

 

Figur 1 Utökat förfarande, samrådsskede 

Planhandlingar 
• Plankarta med planbestämmelser 

• Planbeskrivning (Detta dokument) 

• Fastighetsförteckning 

Bilagor 
• BMP Detaljplan för Motorbana Vrigstad Gästgivaregården 1:96 

• Särskilt beslut om BMP Detaljplan för Motorbana Vrigstad Gästgivaregården 1:96 

• Rapport bullerutredning motorsport Hagabanan Vrigstad, Sävsjö kommun 201655 

• Rapport Miljöteknisk markundersökning, deponi Gästgivaregården 1:198, Vrigstad 

• Resultat från arkeologisk utredning steg 1, inför nytt område för lättare industriändamål, del 

av fastigheten Gästgivaregården 1:96, Vrigstad socken, Sävsjö kommun 

Plandata 
Planområdet är beläget utmed Stockarydsvägen i östra delen av Vrigstad. Planområdet befinner sig 

ca 1,5 km från centrala Vrigstad och planområdet omfattar ungefär 38 ha.  

Området har aktualiserat efter att Aleholm skolan i Sävsjö ska etablera ett riksidrottsgymnasium för 

motocross och enduro. Vid motorbanan i Vrigstad ska det anläggas en studielokal för nya 

gymnasieinriktningen. Planuppdraget startade i syfte att planlägga för att göra förutsättningar till en 

nybyggnation av en studielokal i området. Under förarbetet till planförslaget har bygglovsansökan för 

studielokalen inkommit och blivit beviljat av Myndighetsnämnden. Det har gett nya förutsättningar 

till detaljplanen och en möjlighet att ta ett helhetsperspektiv av planeringen inom området. 

Exempelvis möjliggör planen områdets tillgänglighet via gång- och cykelväg. 

Idag inom planområdet finns en motorbana som täcker större delen av planområdet. Resterande del 

av planområdet består av skog som förvaltas av kommunen och Vrigstads elljusspår som går igenom 

planområdet. Gästgivaregården 1:197 har under förarbetet till detaljplanen ingått genom visat 

intresse om utökad mark för expansion av befintlig närliggande verksamhet. Gästgivaregården 1:226 

har även inkluderats i detaljplanen på grund av att möjliggöra en gång- och cykelvägsförbindelse och 
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fastighetsrättsliga skäl. Fastigheter som ingår inom planområdet är Gästgivaregården 1:96, 1:197 och 

1:226.  

 

Figur 2 Markerat ungefärligt planområde på karta 
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Detaljplanens syfte 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att fastställa markanvändningen inom området. Detaljplanen ska 

möjliggöra för nybyggnation av verksamhet, industri och besöksanläggning. Detaljplanen ska ta 

hänsyn till områdets karaktär och kulturmiljö. 

Beskrivning av detaljplanen 
Hela detaljplanen 
Markanvändningen i detaljplanen är industri, verksamhet, besöksanläggning, natur och gata. 

Besöksanläggning är för att fastställa den användning som redan finns i planområdet. Industri och 

verksamheter blir ny och förändrad markanvändning.  

Detaljplanens planområde omfattar en area på ca 387 600 kvadratmeter. Kvartersmarken omfattar 

en area på ca 260 000 kvadratmeter och den allmänna platsmarken en area på ca 127 600 

kvadratmeter. Planområdet är placerat i östra delen av Vrigstad, cirka 1,2 km från Vrigstad centrum. 

Se figur 3 nedan för en helhetsbild över plankartan.  

 

Figur 3 Urklipp från plankarta. 

Utformningen av detaljplanen har påverkats gällande det allmänna intresset av rekreation vid 

elljusspåret med tillhörande skog som tätortsnära grönområden. Ett annat allmänt intresse är 

fornlämningarna som kulturmiljö, vilket också har ekonomiska incitament att bevara gällande 
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kostnader av arkeologiska utredningar. Den sparade naturen kring fornlämningar ger även 

skyddande effekter gällande luftföroreningar, buller och bevarar områdets karaktär till viss del.  

Ett ytterligare intresse är motorklubbens intresse gällande sin verksamhet och plats inom 

detaljplanen. Studielokalen för motocrossgymnasiet är en utveckling som ökar aktiviteten och 

användningen av motorbanan och den byggs öster om infarten till motorbanan, se figur 4 nedan.  

 

Figur 4 Urklipp från plankartan som visar var studielokalen byggs med röd cirkel. 

Idag finns det en grusplan vid infarten till motorbanan som används till parkering för motorbanan. I 

planförslaget anges det till kvartersmark för industri och verksamhet. Planförslaget gör en möjlighet 

att motorsportsanläggningen kan utöka sin yta ifall grusplanen försvinner vid en exploatering. 

Grusplanen kommer även att påverkas vid den framtida tänkta gång- och cykelvägen, se figur 5 

nedan. Efter önskemål av att utöka ytan för depåer är bedömningen att en eftersträvansvärd 

utveckling är att parkering till motorbanan ordnas inom kvartersmarken för motorsportsanläggning 

med anledningen av att sträva efter lämplig markanvändning.   
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Figur 5 Urklipp från plankartan gällande grusplanen vid infarten till motorbanan. Där även den tänkta gång- och cykelvägen 
är illustrerad. 

Det finns även ett behov av och ställningstagande i översiktsplanen om att en gång- och cykelväg ska 

anläggas utmed Stockarydsvägen från Sävsjövägen till Motorbanan/Hagens camping. Det gör att 

detaljplanen utformas med allmän platsmark utmed Stockarydsvägen för att möjliggöra och säkra 

anläggande av gång- och cykelvägen. Natur som allmän platsmark har även funktionen att skapa 

utrymme för att anlägga tekniska lösningar för den kommunala dagvattenhanteringen.  

Konsekvenser 
Planförslagets utformning har bejakat enskilda och allmänna intressen. Elljusspåret och 

fornlämningarna har skyddats för att bevara och ta hänsyn till det allmänna intresset inom 

planområdet. Den tänkta gång- och cykelvägen har påverkat enskilda intressen och begränsat 

kvartersmarken för att uppnå ett allmänt intresse gällande infrastruktur angående tillgänglighet.  

Planen har även utökat kvartersmark för expansion av en befintlig verksamhet vilket blir till fördel för 

ett enskilt intresse. Detaljplanen anses har uppnått en balans mellan enskilda och allmänna 

intressen.  

Det kommer att inom planområdet bli en mindre andel skogsmark när kvartersmark för industri och 

verksamheter realiseras. Skogen är positiv för rekreationsupplevelsen vid användning av elljusspåret. 

Den största skillnaden blir i västra delen av planområdet samt nordöstra delen där kvartersmarken är 

placerad och skogen söderut till resten av elljusspåret kvarstår. Det gör att en begränsad del av 
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elljusspåret blir påverkat negativt. En konsekvens av att motorbanan blir under kvartersmark är att 

den kan säljas och bli privatiserat. Därför reglerar detaljplanen elljusspåret med ett markreservat för 

att det ska vara allmänt tillgängligt för gång- och cykel.  

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 120 månader (10 år) för hela planområdet och börjar gälla från 

och med det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Allmän platsmark användningsbestämmelse och egenskapsbestämmelse 

 

GATA - Användningsbestämmelsen anger gata som markanvändning för allmän körtrafik och marken 

ska vara tillgänglig för fordonstrafik, gående och cyklister. Syftet med planbestämmelsen gata är att 

den ska serva allmänhetens behov av infrastruktur. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5§ 1st 2p PBL.  

 

NATUR - Användningsbestämmelsen anger natur som markanvändning för allmän platsmark för att 

bevara delar av skogen inom planområdet. I syfte att bibehålla natur för rekreation vid användandet 

av elljusspåret samt ge möjligheter till en gång- och cykelväg.  Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5§ 1st 

2p PBL. 

utfart1 –  Utfart - Egenskapsbestämmelse anger Stängsel, utfart och annan utgång. Bestämmelsen 

har stöd i 4 kap 14§ 1st 4p PBL. 

utfart2 – Utfart - Egenskapsbestämmelse anger Stängsel, utfart och annan utgång. Bestämmelsen 

har stöd i 4 kap 14§ 1st 4p PBL. 

Huvudmannaskap 
Det är kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken som innebär att det anläggs och 

förvaltas av kommunen.  

 

Kvartersmark användningsbestämmelse och egenskapsbestämmelse 

 

Industri - Användningsbestämmelsen anger industri som markanvändning. Syftet är att anvisa 

kvartersmark för industri. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5§ 1st 3p PBL. 

 

Besöksanläggning motorsport - Användningsbestämmelsen anger besöksanläggning för motorsport 

som markanvändning. Syftet är att anvisa kvartersmark för motorsport. Bestämmelsen har stöd i 4 

kap 5§ 1st 3p PBL. 
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Verksamhet - Användningsbestämmelsen anger verksamheter som markanvändning. Syftet är att 

anvisa kvartersmark för verksamheter. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5§ 1st 3p PBL. 

 

Teknisk anläggning – Användningsbestämmelsen anger Pumpstation. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 

5§ 1st 3p PBL. 

 

Prickmark – Egenskapsbestämmelse anger marken får inte förses med byggnad. Bestämmelsen har 

stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL.   

 

Korsmark – Egenskapsbestämmelsen anger marken får endast förses med komplementbyggnad. 

Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL.  

 

Utfartsförbud – Egenskapsbestämmelsen anger Stängsel, utfart och annan utgång. Bestämmelsen har 

stöd i 4 kap 9§ PBL.  

h1– Höjd på byggnadsverk – Egenskapsbestämmelsen anger höjd på byggnadsverk. Bestämmelsen 

har stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

 

h2– Höjd på byggnadsverk – Egenskapsbestämmelsen anger höjd på byggnadsverk. Bestämmelsen 

har stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

 

x1   – Markreservat för allmännyttiga ändamål – Egenskapsbestämmelsen anger markreservat för 

allmännyttiga ändamål. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 6§ PBL. 

 

e1 – Utnyttjandegrad – Egenskapsbestämmelsen anger utnyttjandegrad. Bestämmelsen har stöd i 

4 kap 11§ 1st 1p PBL.  

 

e2 – Utnyttjandegrad – Egenskapsbestämmelsen anger utnyttjandegrad. Bestämmelsen har stöd i 

4 kap 11§ 1st 1p PBL.  



   Samrådshandling 
  Dnr: KS 2021/420 

12 
 

 

a1 – Villkor för lov – Egenskapsbestämmelsen anger villkor för lov. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 

14§ 1st 4p PBL. 

Ärendeinformation 
Sävsjö kommun 

Detaljplan för Motorbana Vrigstad Gästgivaregården 1:96, Vrigstad tätort 

Diarienummer KS 2021/420 

Beslut KS 2021-12-14 Planuppdrag Vrigstad Gästgivaregården 

Detaljplanen påbörjades 2021-12-14 och vann laga kraft xx 
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Motiv till detaljplanens regleringar 
Motiv till reglering 

 

Prickmark 

Motiv - Marken får inte förses med byggnad. Bestämmelsen finns för att styra byggnader från 

gränsen mellan kvartersmark med allmän platsmark för att skapa utrymme för att möjliggöra bättre 

siktlinjer på gator. Även att byggnader distanseras från olika markanvändningsområden. 

Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

 

Korsmark 

Motiv - Marken får endast förses med komplementbyggnad. Bestämmelsen finns för att bibehålla 

motorbanans nutida utseende och att byggnader helst placeras kring redan befintliga byggnader. Det 

är med syfte att bibehålla att spåren bibehålls inom samma yta som idag. Bestämmelsen har stöd i 4 

kap 11§ 1st 1p PBL. 

 

Utfartsförbud 

Motiv - Bestämmelsen finns för att skydda möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg samt att 

skydda att fler in/utfarter anläggs mot länsväg 763 (Stockarydsvägen). Det bygger även 

förutsättningar att upprätthålla en säkrare trafiksituation. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 9§ PBL. 

h1– Höjd på byggnadsverk 

Motiv - Högsta nockhöjd är 15 meter. Bestämmelsen finns för att begränsa höjden på byggnader i 

kvartersmark med anledning att skydda riksintresse för MSA-område. Den har även en funktion att 

bibehålla strukturella dimensioner till närliggande befintligt industriområde. Bestämmelsen har stöd i 

4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

h2– Höjd på byggnadsverk 

Motiv - Högsta nockhöjd är 10 meter. Bestämmelsen finns för att begränsa höjden på byggnader i 

kvartersmark med anledning att skydda riksintresse för MSA-område. Den har även en funktion att 

bibehålla strukturella dimensioner till närliggande befintligt industriområde. Bestämmelsen har stöd i 

4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

x1   – Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Motiv - Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Bestämmelsen har som syfte att säkra 

tillgängligheten och att elljusspåret fortsätt blir öppet genom motorbanans kvartersmark. I ett läge 



   Samrådshandling 
  Dnr: KS 2021/420 

14 
 

om motorbanan köps av en privataktör kan de inhägna området och det kommer bidra till att 

elljusspåret tappar sin funktion. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 6§ PBL. 

e1 – Utnyttjandegrad 

Motiv - Största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Bestämmelsen har 

till syfte att begränsa exploateringsgraden inom fastigheterna. I syfte att byggnaderna inom 

planområdet inte påverkar landskapsbilden och områdets karaktär i för stor utsträckning. 

Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

e2 – Utnyttjandegrad 

Motiv - Största byggnadsarea är 25% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Bestämmelsen har 

till syfte att begränsa exploateringsgraden inom fastigheterna. I syfte att byggnaderna inom 

planområdet inte påverkar landskapsbilden och områdets karaktär i för stor utsträckning. 

Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11§ 1st 1p PBL. 

a1 – Villkor för lov 

Motiv - Marklov får inte ges för ingrepp i marken förrän markföroreningen tas om hand. 

Bestämmelsen har som syfte att förhindra spridning att marken utnyttjas och ökar möjligheten för 

spridning av markföroreningarna. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 14§ 1st 4p PBL. 

utfart1 –  Tillåten utfart från enskild fastighet 

Motiv – Bestämmelsen har som syfte att fastighetsägaren har hand om underhåll och drift gällande 

utfarten för sin fastighet. Utfarten har inte ett allmänt syfte att allmänheten ska utnyttja den. Vilket 

kommunen kan förfoga över dike till omhändertagande av dagvatten. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 

9§ PBL. 

utfart2 – Tillåten utfart för motorbanan 

Motiv – Bestämmelsen har som syfte att bevara den befintliga in- och utfart till motorbanan. 

Kommunen kan behålla förfogandet gällande elljusspårets passering och att det kan samordnas med 

en in och utfart till motorbanan. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 9§ PBL. 
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Planeringsförutsättningar 

Kommunala 

Detaljplan 
Detaljplan, Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Vrigstads samhälle 

industriområde m.m utmed Stockarydsvägen, kommer att påverkas av planförslaget. Den vann laga 

kraft 17 december 1970 efter en resolution från länsstyrelsen som har gjort att området i östra 

kanten markerad med röda linjer är upphävt, se figur 6 nedan.  

Planen reglerar området till industriändamål, område för idrottsändamål och den allmänna plasten 

som vägmark och park eller plantering. Där byggnaders höjd är begränsade till 8 meter.  

 

Figur 6 Gällande detaljplan som angränsar till planförslaget  
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Planbesked 
Den 2021-12-14 beslutade kommunstyrelsen att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att genomföra 

detaljplanering för studielokaler till motorcrossgymnasiet inom berört planområde, se figur 7 nedan.  

 

Figur 7 Bilaga till beslut för detaljplanering med karta över utpekat område. 

Översiktsplan 
I Översiktsplan 2012 finns inte planområdet med i Sävsjö kommuns utveckling av mark- och 

vattenanvändning. För planområdet anges ingen utveckling för bebyggelse. I områdets närhet finns 

dock ett framtida vägreservat för en östlig förbifart (V4) utpekat. Om förbifart går igenom området 

eller är utanför planområdet är svårt att bedöma, se figur 8 nedan. Utifrån förutsättningarna på 

platsen vore en förbifart genom planområdet olämpligt. Om det ska realiseras vore det mer lämpligt 

att den placeras öster om planområdet.   



   Samrådshandling 
  Dnr: KS 2021/420 

17 
 

 

Figur 8 från produktkatalog Översiktsplan 2012, s.49 

I den till Översiktsplan 2012 tillhörande produktkatalogen finns ett projekt med, T4, som är en 

separerad gång- och cykelväg från korsningen Sävsjövägen/Stockarydsvägen till Hagens camping och 

infarten till motorbanan. Projektet är en utvecklingsinriktning som ger en förutsättning för 

utformningen av detta planförslag.  
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Figur 9 från produktkatalog Översiktsplan 2012, s.34 

I Översiktsplanen 2012 finns det fastställda strategier hur Sävsjö kommun ska arbeta med näringar. 

Kommun ska arbeta aktiv med tillgång till industrimark med olika förutsättningar, att tillgodose 

lokalbehov för befintliga växande verksamheter (ÖP.s.62). Sävsjö kommun ska även arbeta aktivt 

med att synliggöra och marknadsföra kommunen som etableringsort för verksamheter (ÖP.s.62–63). 

Översiktsplanen pekar ut områden för industriändamål utmed riksväg 30, i södra delen av Vrigstad. I 

projektkatalogen beskrivs projekt I1 och I2 som lämpliga områden för industriändamål utifrån läget 

bredvid befintlig industri, närhet till vatten och avlopp samt exponering från riksväg 30, se figur 10 

nedan. Anledningen till att områdena inte är aktuella är på grund av planuppdraget att etablera en 

studielokal till riksidrottsgymnasiet invid motorbanan. Planområdets läge nära befintlig industri och 

verksamhetsområde för vatten och avlopp är andra förutsättningar som talar för att möjliggöra 

utveckling av verksamheter.   
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Figur 10 Områden utpekade i Vrigstad för utveckling av industrimark 

Riksintressen 
Riksintressen är områden som anses vara av nationell betydelse. Dessa områden bedöms innehålla 

nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada dess värde eller dess kvaliteter. Riksintressen regleras i miljöbalkens (1998:800) kapitel tre och 

fyra. 

Planområdet ingår i ett riksintresse för totalförsvar (MSA-område) vilket begränsar höjden på 

byggnationer. MSA-området reglerar maxhöjden till 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 

45 meter inom sammanhållen bebyggelse.  

Inom planområdet finns det allmänt intresse av kulturmiljövård och tätortsnära grönområde enligt 

miljöbalken kap 3 §6. Det finns fornlämningar och ett elljusspår med omgivande skog.  

Utöver det finns det inga andra utpekade riksintressen inom planområdet.  

Konsekvenser 
Detaljplanen kommer inte att påverka riksintresset för MSA-områden. Det säkras upp genom att 

detaljplanen begränsar höjd på byggnadsverk till 15 meter. Vid tätortsnära bebyggelse påverkas 

intresset vid byggnader högre än 45 meter.   

Elljusspåret kommer att bli påverkat av planförslaget fast koncentrerat till områden som redan idag 

är påverkade av närheten till befintlig industri och motorbana.   
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Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken 
Miljöbalkens 3 kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden. 1§ anger att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Det 

innebär att företräde ska ges sådan användning som ur allmän synpunkt är god hushållning. 

Planområdet bedöms som lämplig för planförslaget mark- och vattenanvändning. Det ligger bredvid 

befintlig störande verksamheter såsom motorbanan som är en betydande bullerkälla i Vrigstad. Det 

gör att platsen inte är lämplig för bostäder utan verksamheter/industrier. Det är med fördel att 

koncentrera liknande markanvändning tillsammans för att begränsa störande effekter samt utnyttja 

gemensamma logistikstråk. Planområdets anslutning till Stockarydsvägen har ett logistiskt 

fördelaktigt läge med närhet till Stockarydsterminalen, Södra stambanan samt nära koppling till 

riksväg 30 genom Trävaruvägen.  

Sävsjö är en skogskommun där majoriteten av marken består av skog för produktion. Bedömningen 

är att det allmänna intresset av utveckling av besöksanläggning och verksamheter väger tyngre än 

skogsbruksmarken i området.    

Miljökvalitetsnormer 
Bedömningen är att miljökvalitetsnormer för luft och vatten inte kommer överskridas. Den ökande 

trafik som planens utformning tillåter kommer inte bidra till en avsevärt sämre luftkvalitet. Sävsjö 

kommun ligger under miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet som presenterats i en rapport för 

kalenderår 2021, gjord av Jönköpings läns luftvårdsförbund.    

Planområdet bedöms kunna omhänderta dagvatten, fördröja och till viss del rena det innan det 

släpps vidare till recipient. I Vrigstad har ytvatten och grundvatten god kemisk och ekologisk status 

2021–2027 enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Det är av vikt att bibehålla denna status 

och hanterar dagvattnet lokalt inom planområdet.  

Det förekommer redan idag några bostäder där riktvärdena för buller inte uppnås. Mer i detalj finns 

under Planeringsunderlag Bullerutredning, det bygger på motorbanans bullerutredning.  

Konsekvenser 
Detaljplanens utformning och aktivitet kommer inte att bidra till ytterligare försämring av buller i 

omgivande miljö. Anledningen är att mark för industrier och verksamheter placeras längre ifrån 

samhället utmed Stockarydsvägen. Vilket leder till att industribuller som är lokalt blir i anslutning till 

Motorbanan.  

Detaljplanen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen, säkra tillräcklig rening och omhändertagande. 

Hälsa och säkerhet 
Avseende hälsa och säkerhet är insatstider för Räddningstjänsten särskilt viktig. Det gäller dels för 

bränder och olyckor kopplade till industrier och motorsportsanläggningen. Riskerna inom 

planområdet är följderna av omgivningsbuller och olyckor gällande trafik, brand eller utsläpp från 

verksamheter.  

Vid utveckling av nya verksamheter inom området har kommunen en antagen Plan för 

Räddningsinsats (2019-12-16) som ställer krav på brandposter och hantering av släckvatten.  
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Konsekvenser 
Industrier och verksamheterna är placerade längs med Stockarydsvägen vilket ger goda 

förutsättningar och god tillgänglighet för räddningstjänsten att nå området. Planförslaget möjliggör 

två infarter vilket även bedöms minska insatstiden. 

Geotekniska förhållanden 
Inom området är morän den dominerande jordarten. Morän är en osorterad jordart som har stor 

variation i kornstorlek till att vara från lerpartiklar till jättelika block. Det finns även berg i dagen inom 

planområdet som påverkar områdets masshantering vid markberedning. Se figur 11 för karta över 

planområdets jordartssammansättning. 

 

Figur 11 Karta över jordarter enligt SGU, svart linje visar ungefärligt planområdesgräns. 

Hydrologiska förhållanden 
Planområdet tillhör Lagans avrinningsområde och på lokal nivå är planområdets avrinningsområde 

Vrigstadsån: Lundholm-Vämmesån/Ljungån och Bodaån nedre.  

I planområdet finns det idag inget vattenskyddsområde, utan det närmsta vattenskyddsområdet är 

ca 1,5 km söder ut från aktuellt planområde. Vattenskyddsområdet avser Vrigstads tätorts 

grundvattentäkt.  

Det är av vikt att potentiella föroreningar från verksamheter eller andra aktiviteter kan omhändertas 

lokalt inom planområdet så att varken grundvattenförekomsten eller övriga vattenförekomsten 

påverkas negativt. 
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Figur 12 Karta från VISS (Vatteninformationssystem Sverige), lila ytan är utbredningen av grundvattenförekomsten i 
Vrigstad. Ytan med streckade blålinjer är Vattenskyddsområdet i Vrigstad, blå heldragen linje visar gränsen på 
delavringningsområdena. Rödlinje är ungefärligt planområde och blå trianglar visar vattnets flöde från planområdet. 

I enlighet med figur 12 rinner vatten från planområdet i huvudsak norrut mot Vrigstadsån. Endast en 

mindre del bedöms rinna söderut mot grundvattenförekomsten och vattenskyddsområdet för 

vattentäkten. Bedömningen är att det föreligger goda förutsättningar att hantera dagvatten från 

planområdet lokalt innan det når vattenskyddsområdet. 

Kulturmiljö 
I planområdet finns det tre kända fornlämningar och mer information finns längre ner under 

Planeringsunderlag Kulturmiljöutredning. 



   Samrådshandling 
  Dnr: KS 2021/420 

23 
 

Fysisk miljö 
Marken inom planområdet har olika användningar idag. Till största del upptar motorbanan mest yta 

med motocrossverksamhet. Området består sen av skog och ett elljusspår som sträcker sig runt och 

igenom motorbanan. Idag är det Vrigstads IF som har nyttjande- och skötselavtal gällande 

elljusspåret. Väster utanför planområdet används marken av industrier och idrottsanläggningar samt 

delar av befintlig planlagdmark för industri ingår i planområdet. Norr om planområdet finns Hagens 

camping och öster ut är det fortsatt skogsmark. Söder om planområdet finns det en kraftledning och 

skogsmark.  

Planområdets topografiska förhållande är varierande och gör området till ett kuperat landskap, se 

figur 13 nedan. Det gör att topografin i viss mån kommer påverka detaljplanens utformning utifrån 

ekonomiska ställningstagande, hantering av dagvatten och områdets strukturella utformning.  

 

Figur 13 Beskrivande karta över planområdets topografiska förhållande 

Efter ett platsbesök på planområdet den 8 april 2022 skapades en bild kring områdets topografiska 

förutsättningar. Platsbesöket gjordes i samband med en tidig dialog med Vrigstads MK som beskrivs 

mer under Planeringsunderlag Riktad dialog. Figur 14 och 15 nedan visar utsikten norr och väster 

från motorbanans kommentatorstorn.   
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Figur 14 Bild norrut från kommentatorstornet på motorbanan. 

 

Figur 15 Bild västerut från kommentatorstornet på motorbanan. 

Det märks att skogen har en avskärmande effekt till motorbanan. Vilket gör att en nerhuggning av 

träd runt omkring kommer leda till att motorbanan kommer synas tydligare.  
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I östra delen av planområdet syns det att området har en jämnare topografi, jämfört med norra 

delen av planområdet. Platsen har en yngre skog och resterande är en äldre och uppvuxen skog, se 

figur 16 nedan.   

 

 

Figur 16 Kollage över området i nordöstra delen av planområdet med två bilder utmed väg 763. 

Vid infarten till motorbanan västerut från grusplanen finns det en lågpunkt med vattensamling, se 

figur 17 nedan.  
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Figur 17 Kollage där de tre övre bilderna visar platsen vid infarten till motorbanan, medan de två undre bilderna visar på 
lågpunkten med sankmark som ligger väster om grusplanen vid infarten och hur terrängen börjar stegra uppåt utmed 
Stockarydsvägen i västlig riktning. 

Sociala förutsättningar 
Platsens sociala värden utgår från motorcrossverksamheten som driver en idrottsförening och 

elljusspåret som ger rekreationsmöjligheter till boende i Vrigstad. En mätning som gjorts av 

kommunen den 4 maj 2022 visar att elljusspåret hade 201 passeringar per vecka. I förhållande till 

Vrigstads befolkningsmängd på cirka 1 450 personer visar att elljusspåret har en betydande 

användning för tätorten. Det är två sociala värden planförslaget ska förhålla sig till.  

Konsekvenser 
Elljusspåret och med detaljplanens utformning kommer upplevelse av den inte förändras avsevärt 

negativt. Utformningen av ny mark till industrier och verksamheter är placerad där elljusspåret idag 

redan har lägre värden som sträckningen igenom motorbanan och till västra industriområdet.   

Teknik 
Planområdet förutom de befintliga verksamheterna befinner sig utanför kommunens 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Byggandet av studielokalen till Motorcrossgymnasiet 

(RIG) ska en VA-ledning anläggas till studielokalen som kommer placeras vid infarten till motorbanan.  

Konsekvenser 
Planens genomförande kommer att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
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Service 
Det finns ingen offentlig service inom planområdet, med det finns tillgång till offentlig service inne i 

Vrigstad.  

Trafik 
Infrastrukturen idag utanför planområdet och som är kopplat till planområdet domineras av biltrafik. 

Stockarydsvägen (Väg 763) som Trafikverket är väghållare till och som är en förbindelse mellan 

Vrigstad och Stockaryd.  

Inom planområdet finns det idag en allmän tillgänglig infartsväg till Motorbanan via Stockarydsvägen 

(väg 763). Längre österut i planområdet finns det en grusväg till Vrigstads g:a sopstation som ej är 

öppen för motortrafik, utan används idag av kommunens skogsförvaltning.  

I planområdet finns idag ett elljusspår som går från Vrigstads IF fotbollsområde som korsar 

Trävaruvägen och sträcker sig inom planområdet runt motorbanan och tillbaka, se figur 18 nedan. 

 

Figur 18 karta över elljusspåret markerat med gul markerad linje med svarta prickar i. 

I Sävsjö kommun har det tagits fram en gång- och cykelplan som antogs av kommunfullmäktige 21-

10-2019. Tillsammans med gång- och cykelplanen gjordes även ett kompletterande åtgärdsprogram. 

Idag saknas det en gång- och cykelväg till motorbanan.  

När det gäller tillgång till kollektivtrafik till planområdet är den närmsta busshållplatsen mer än 1 000 

meter bort, se figur 19 nedan. Det gör att planområdet brister i sin tillgänglighet till kollektivtrafik, 

men att planområdet gränsar precis till en närhet på 1 000 meter. Hela planområdet har mellan 

1 000 – 1 800 meter till närmsta busshållplats.   
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Figur 19 Kartillustration över busshållplats med en buffert i blått på 1 000 meter. 

Konsekvenser 
Planförslagets möjliggörande av mer verksamhetsytor kommer öka trafikmängden i området, vilket 

leder till mer utsläpp och slitage på vägar. Det kan även ge förutsättningar till ökat underlag för 

kollektivtrafik gällande pendling för arbete. Med en ny gång- och cykelväg innebär ökad 

tillgängligheten för olika trafikslag samt med en separation av trafikslag kommer öka 

trafiksäkerheten.     
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Planeringsunderlag 
Kommunala 

Detaljplan 
Detaljplan, Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Vrigstad samhälle, 

Industriområde m.m utmed Stockarydsvägen, har använts som underlag till planförslaget. Det bygger 

på att detta planförslag kommer ändra en del av den gällande detaljplanen genom förändringar av 

mark- och vattenanvändningen.  

Den del av nu gällande detaljplan som kommer påverkas är områdena som gäller för fastigheterna 

Gästgivaregården 1:197 och Gästgivaregården 1:226. Gästgivaregården 1:197 har hela fastigheten 

bedömts ingå i nya planförslaget efter förfrågan om utökade mark. Den gällande planen kommer 

även ändra sin mark- och vattenanvändning inom den nya planen, se figur 20 nedan. Där planen 

öster om fastighetsgränsen kommer ändras till allmän platsmark NATUR.   

 

Figur 20 illustration av fastighetsgräns i rödlinje mot gällande detaljplan. 

När det gäller fastigheten Gästgivaregården 1:226 har den senaste fastighetsbildningen bedömts som 

utanför gällande detaljplan, se figur 21 nedan. Vilket gör att hela fastigheten kommer ingå i 

planförslaget för att uppnå en tillfredställande planmosaik. Ifall planförslaget hade byggt vidare på 

gällande detaljplan hade fastigheten fått två olika detaljplaner med olika versioner av 

planbestämmelser.  
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Figur 21 illustration av fastighetsgräns i rödlinje mot gällande detaljplan. 

Grundkarta 
Grundkartans funktion och betydelse är att den ska tillfredsställa behovet av att detaljplanens 

utformning och planbestämmelser kan visas tydligt. Det som har varit viktigt för denna detaljplan är 

fastighetsgränser, höjdkurvor, vägbanor på in/utfartsvägar, vägkant längs Stockarydsvägen, 

byggnader, elljusspåret och fornlämningar. Grundkartan levererades från Myndighetsförvaltningen 

den 13-09-2022.  

Grundkartans utbredning sträcker sig utanför planområdet för att lättare illustrera planens 

förhållande i sin omgivning. Den har även ytterligare funktion att få en första bedömningen vilka som 

tillhör samrådskretsen. För att se grundkartans utbredning se figur 22 nedan. 
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Figur 22 Karta över grundkartans utbredning, svart linje illustrerar grundkartans utbredning. 

Översiktsplan 
Projekt T4 från Översiktsplan 2012 produktkatalog har varit underlag till planförslagets utformning. 

Där markanvändningen utmed Stockarydsvägen har möjliggjort en framtida dragning av en gång- och 

cykelväg.  

Miljöbedömning 

Undersökning enligt 6 kap. 2§ miljöbalken 
En undersökning kring planförslaget har gjorts om den kan medföra till betydande miljöpåverkan. Det 

grundas på att inför varje ny detaljplan ska det göras en bedömning om planen medför till betydande 

miljöpåverkan. Bedömning av påverkan omfattar miljöeffekter både inom och utanför planområdet, 

direkta och indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är 

kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt enligt 6 kap 2§ 

miljöbalken. Det ska framgå på ett tydligt sätt om planen kan medföra till betydande miljöpåverkan. 

Om det framkommer att planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska det tas fram en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Vid hjälp att undersöka om detaljplanen kan medföra till betydande miljöpåverkan används en 

checklista. Checklistan utgör en bedömningsgrund för ställningstagande om huruvida planen kan 

medföra till betydande miljöpåverkan. Den används i dialog inom kommunen vid uppstartsmöte för 

detaljplanen. Där olika kompetenser inom respektive intressefrågor kan ge sin feedback och bekräfta 
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bedömningen. För att se hela checklistan se BMP Detaljplan för Motorbana Vrigstad 

Gästgivaregården 1:96.  

Sammanvägda bedömningen för planförslaget är att den inte uppfyller undantag eller krav på en 

miljöbedömning eller en strategisk/specifik miljöbedömning. Planen bedöms påverka kulturvärden, 

naturvärden och sociala värden i mindre utsträckning eller ingen alls. Vilket leder till att marken som 

planen tar i anspråk bedöms som lämplig. 

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms inte innebär betydande miljöpåverkan. För att se särskilt beslut, se Särskilt 

beslut om BMP Detaljplan för Motorbana Vrigstad Gästgivaregården 1:96.  

Utredningar 

Dagvattenutredning 
Inom detaljplanen finns det utrymme och tillgång att hantera dagvatten med att utnyttja LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten). Dagvattenlösningar ska hanteras på allmän platsmark i första hand. 

Inför granskning av detaljplanen kan det bli aktuellt att göra en dagvattenutredning i samband med 

en grovprojektering av massbalansberäkning.  

Markmiljöutredning 
Planområdets potentiella föroreningar finns det inom planområdet två icke-klassade potentiella 

förorenad mark. Där ena tillhör en äldre skjutbana och den andra gäller motorbanan. Se figur 23 

nedan. 

 

Figur 23 Karta som beskriver var och vad det är för markföroreningar i eller vid planområdet. 
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Utanför planområdet finns det två angränsande deponier. Öster om planområdet befinner sig 

Vrigstads g: a soptipp (Vrigstads stora avfallstipp, Gästgivaregården 1:96) som har genomgått MIFO-

fas 1.  

Den samlade riskbedömningen gällande Vrigstads stora avfallstipp, Gästgivaregården 1:96 är att 

deponin blir tilldelad riskklass 3. Föroreningsnivån är bedömd som stor i mark, grundvatten och liten 

för ytvatten. Utifrån undersökningen har deponins utbrednings bedömts med en tilltagen yta, se 

figur 24. 

 

Figur 24 Karta över ungefärligt planområde i streckad ytan och uppskattad utbredning av Vrigstads stora avfallstipp i brun 
geometri som är en avbildning av kartbilagan från MIFO undersökningen. 

Utifrån utredningen är bedömningen att få människor rör sig i området att känsligheten och 

skyddsvärdet är lägre och att vattnet inte används till dricksvatten. Det bedöms att spridningen är 

hög vid de mest genomsläppliga marklagerna, men att det späds ut innan det når ytvatten som är 

mer känsligt (Vrigstads stora avfallstipp, Gästgivaregården 1:96). 

Vrigstads MK genomförde ett vattenprov våren 2022 i vattenförekomsten som finns i planområdet. 

Vattenprovets resultat jämfördes med dricksvattenkriterierna. Där framkom det att bly och koppar 

har viss höjd halt utifrån nationella gränsvärden medan zink ligger högt över gränsvärdet. Utöver det 

är bedömningen från vattenprovet att det inte är katastrofala halter.  

Den andra deponin väster om planområdet har det gjorts en markundersökning på en begränsad yta 

av deponin. Det var inför en fastighetsreglering mellan Gästgivaregården 1:197–1:198 och 

Gästgivaregården 1:96 som den begränsade markundersökningen gjordes.  Den miljötekniska 

markundersökningen av deponi Gästgivaregården 1:198, Vrigstad sammanställdes 2018-10-19 av 

VOS (Vatten och samhällsteknik AB) på uppdrag av Sävsjö kommun. Sammanfattningsvis från 
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markundersökningen är att det finns uppmätta föroreningar i lakvatten från området, eftersom 

undersökningen är endast på en begränsad yta av deponi. Rekommenderas det vid förändrad 

markanvändning att hela deponin undersöks i sin helhet för att kunna bedöma spridningsmöjligheter 

och halterna av markföroreningar. Se figur 25 nedan för bedömd utbredning och 

provtagningspunkter.     

 

Figur 25 Situationsplan för markundersökning med provtagningspunkter och bedömd utbredning av deponi. 

Bullerutredning 
Innan detaljplanearbetet påbörjades och i samband med att Sävsjö kommun ska ansöka om 

Riksidrottsgymnasium för motocross och enduro. Beställdes en bullerutredning för de närmsta 

bostäderna till motorbanan. Utredningen blev klar 22 juni 2021. Utredningen baseras på 8 olika 

beräkningsfall med 11 beräkningspunkter. I bullerberäkningarna har även en bullervall med en höjd 

på 9 meter analyserats för att i syfte se hur bullernivåerna kan dämpas. Sammanfattningsvis är 

resultatet att riktvärdena på 60 dBA och 55 dBA överskrids i samtliga beräkningsfall vid en eller flera 

beräkningspunkter. Bullervallen dämpar bullernivån i närheten av vallen men tappar effekt med 

avstånd samt att när fordon kör på höjder har den sämst effekt. Om riktvärdet på 60 dBA ska uppnås 

behövs en bullervall på 35 meter vilket är orimligt och inte genomförbart i praktiken. För att se 

utredningen i sin helhet och om detaljer se Rapport bullerutredning motorsport Hagabanan Vrigstad, 

Sävsjö kommun 201655.    

Förprojektering 
I arbetet med detaljplanen har en dialog och samverkan skett kring en gång- och cykelväg till 

motorbanan. Det finns med i översiktsplan 2012 och den framtagna gång- och cykelplanen för Sävsjö 
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kommun. I åtgärdsprogrammet finns det en upprättad prioriteringsordning utifrån vilken typ av 

cykelväg, se figur 26 nedan. 

 

Figur 26 prioriteringslista över åtgärdsförslag 

I Vrigstad finns det ett åtgärdsförslag för en gång- och cykelväg från korsningen 

Sävsjö/Stockarydsvägen ut till Motorbanan, se figur 27 nedan. Åtgärd K och L i figuren är det som 

föreslå en gång- och cykelväg till motorbanan. I beskrivningen av åtgärderna K och L är de klassade 

som ”Huvudcykelväg” och ”Regional cykelväg”. Tillsammans med att en studielokal för motocross 

och enduro ska byggas vid motorbanan, kan en ny bedömningen för åtgärden är att den ska klassas 

som ”Säker skolväg”. Vilket ökar prioriteringen av gång- och cykelvägen utmed Stockarydsvägen.  
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Figur 27 karta över åtgärdsförslag i Vrigstad 

Det finns begränsande yta utmed Stockarydsvägen, vilket gjort att alternativa dragningar undersökts. 

Det är kopplingen mellan befintliga industrin och villaområdet in mot Vrigstad. För att se det 

alternativa förslaget till sträckning mellan Vrigstad centrum ut mot motorbanan, se figur 28 nedan. 

Detaljplanen kommer att endast kunna förbereda dragning för sista sträckan utmed Stockarydsvägen 

till infarten för motorbanan och ge höjd för en framtida regional dragning mellan Vrigstad och 

Stockaryd.  
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Figur 28 karta över gång- och cykelväg, blåa linjer befintliga stråk och röda linjer potentiellt framtida sammankopplingar. 

Barnkonsekvensanalys 
Utifrån dagens förutsättningar är det en begränsad tillgänglighet för barn och unga till området. Det 

lättaste och säkraste möjligheten är att åka med bil till motorbanan. Det gör att barn och unga 

hamnar i ett beroende att det finns en vuxen som kan ta dem till planområdet.  

Elljusspåret finns och är ett alternativ för barn och unga att själva på egen hand röra sig till och från 

planområdet. Idag finns det en kritisk situation utmed elljusspåret och det är när elljusspåret korsar 

Trävaruvägen som är en tungt trafikerad industrigata. Det finns inget övergångsställe över vägen eller 

någon skyltning för fordonstrafiken att elljusspåret korsar vägen.  

Säkerheten kring elljusspåret är något som kan belysas i detaljplanen men eftersom korsningen över 

Trävaruvägen inte är en del av planområdet är det en åtgärd som föreslås hanteras i dialog inom 

kommunen. Delen av elljusspåret som är inom planområdet kommer hanteras för att bibehålla sin 

funktion, tillgänglighet, rekreationskvalitet och säkerhet.    

Kulturmiljöutredning 
Innan detaljplanen påbörjades genomfördes en arkeologisk utredning steg 1 för en del av 

planområdet. Fältarbetet genomfördes den 17 juni 2021 och resulterade i två fornlämningar av Fossil 

åker.  
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Figur 29 Sammanfattning av utredningens resultat från rapporten: Resultat från arkeologisk utredning steg 1, inför nytt 
område för lättare industriändamål, del av fastigheten Gästgivaregården 1:96, Vrigstad socken, Sävsjö kommun. 

Länsstyrelsen har gjort en bedömning angående de två områdena med fossil åker. Fossil åker 

Id2/L2021:3645 behöver inget tillstånd från Länsstyrelsen för att ta bort den vid exploatering. Där 

emot ska möjlig hänsyn tas enligt miljöbalken 3 kap §6 i syfte att undvika att onödig skada uppstår.  

Fossil åker Id1/L2021:3644 vid borttagning genom exploatering ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. Planering av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor och andra markingrepp får inte 

vara närmare än 5 meter från fornlämningens avgränsning. Länsstyrelsen kan som villkor vid 

borttagande ställa krav på arkeologisk förundersökning.  
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När det kommer till fornlämning L1975:5933 som är en grav. Eftersom graven inte var med i den 

arkeologiska undersökningen har det gjorts en tidig dialog med länsstyrelsen. Vilket avstånd som 

krävs för att undvika en arkeologisk utredning. Där länsstyrelsen meddelade att ett buffertavstånd på 

omkring 60 meter, vilket gör att planen inte behöver söka tillstånd för ingrepp om planen förhåller 

sig till den skrafferade ytan, se figur 26 nedan.  

 

Figur 30 Karta från Länsstyrelsen gällande skyddsdistans på 60 meter för fornlämning L1975:5933.  

Annat 

Riktad dialog 
I en tidig och riktad dialog med Vrigstads MK som genomfördes den 8 april 2022, med syfte att skapa 

en förståelse kring klubbens historia och verksamhet idag.  

Hagabanan heter motorbanan i Vrigstad och grundades 1950. Under 60-talet där klubbhuset och 

tvätthallen finns, användes platsen som ett grustag. Grushålan fylldes senare igen med bark från 

intilliggande träindustrier.  

Vrigstads MK grundades 1976 och existerat fram till idag. Hagabanan består av motocross och 

enduro, där endurobanan sträcker sig 9,7 km. Klubben pendlar mellan 140 och 300 medlemmar.  

En annan aspekt som Vrigstads MK lyfter är uttryckningsvägar till deras verksamhet. De in- och 

utfarter som används idag är fyra, se figur 31 nedan. 
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Figur 31 Kartillustration över in- och utfarter för motorbanan med gul markering. 

Under mötet framgick inga direkta utvecklingsmål förutom att den nya studielokalen kommer öka 

motorklubbens aktivitet och verksamhet.  

Den 31 maj 2022 var det ytterligare en dialog med motorklubben och då diskuterades behovet av att 

öka sin grusplan för depåer vid tävling.  
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Genomförande 
Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen är ägare till större delen av planområdet och vid utveckling av området kommer 

fastigheter utökas eller bildas nya. Det kommer att ske genom förrättningar i enlighet med 

fastighetsbildningslagen.  

Gällande motorbanan ingår den i kommunens fastighet Gästgivaregården 1:96 och för att säkerställa 

elljusspårets framtid ifall motorbanan köps av en privataktör. Reglerar detaljplanen ett markreservat 

för elljusspåret som går igenom motorbanans område, för att säkra elljusspårets fortsatta tillgång 

och användande. Det är för att säkra att allmänheten fortsatt kan använda elljusspåret om 

motorbanan styckas av och säljs.  

Gästgivaregården 1:226 påverkas genom att ett markreservat uppförs för allmännyttig gång- och 

cykeltrafik med syfte att säkerställa en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Stockarydsvägen. 

Servitut ska upprättas för att säkerställa gång- och cykelvägen, i likhet med upprättat servitut för 

Gästgivaregården 1:146 och Gästgivaregården 1:232.  

Det finns ett nyttjanderättsavtal mellan Sävsjö kommun, Stiftelsen Donationsgårdarna och Vrigstad 

MK gällande terrängkörning för enduro-motorcyklar. Detaljplanen kommer att påverka en del av 

avtalets område norr om motorbanans huvudområde, se figur 32 nedan.  

 

 

Figur 32 Kartillustration för nyttjanderättsavtalet för enduro-motorcyklar, svart cirkel visar var detaljplanen påverkar 
nyttjanderättsavtalet. 

Enligt detaljplanen kommer detta område att utgöra kvartersmark för allmän platsmark natur, 

besöksanläggning, industri och verksamheter. Den norra delen av endurosslingan bör ändras.  
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Rättigheter 
Inom planområdet finns det ett jaktarrende (Jaktarrende Gästgivaregården 1:96 ID 22) som delvis 

sträcker sig på den östra delen av planområdet. Vid en framtida exploateringen på den östra delen 

kommer påverka en liten del jaktarrendet när skogen försvinner, se figur 33 nedan. Det gör att vid en 

framtida exploateringen att arrendet avtalas om på grund av minskad jaktmark.  

 

Figur 33 Illustration svart linjer visar området av jaktarrendet som påverkas av detaljplanen. 

Konsekvenser 
Utbyggnaden av detaljplanen kommer naturen för den delen av jaktarrendet att försvinna. Vilket 

innebär att avtalet påverkas och förutsättningarna att jaga på fastigheten Gästgivaregården 1:96.   

Planens genomförande kommer det bildas nya fastigheter vilket kommer innebära ökad privatisering 

inom planområdet. Minskar tillgången för allmänheten att röra sig i området.  

Gästgivaregården 1:226 kommer att belastas med ett servitut, vilket innebär att kommunen kan 

anlägga en gång- och cykelväg.   

Tekniska frågor 
Inom planområdet har E.on, Njudung Energi och Skanova ledningar. Ledningarna idag går till 

fastigheterna Gästgivaregården 1:197 och 1:226 samt till motorklubbens byggnader.  
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Utbyggnad vatten och avlopp 
I samband med utbyggandet av studielokalen vid motorbanan kommer en ny ledning för vatten och 

avlopp med en tillhörande ny pumpstation att anläggas. Den kommer att dras från befintlig 

infrastruktur längs med en del av Stockarydsvägen. På delen av där ledningen går kommer den tänkta 

gång- och cykelvägen anläggas. 

Dagvattenhanteringen ska hanteras enligt LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) med 

anläggningar av till exempel diken och fördröjningsanläggningar. Det finns natur som allmän 

platsmark i området som ger utrymme att hitta plats och lösningar för dagvattenhanteringen inom 

planområdet.   

Utbyggnad allmän plats 
Kommunen står för utbyggnaden av allmän plats och underhåll. Utbyggnaden av industrigator för 

detaljplanens genomförande är två nya och en befintlig som minskar i storlek. Den östra 

industrigatan blir ca 150 meter lång och industrigatan vid infarten till motorbanan är en T delad 

industrigata som är ca 275 meter lång. 

Den västra industrigatan minskar med anledning att den inte längre förse olika fastigheter utan 

endast Gästgivaregården 1:197 och förlorar sin funktion som allmännyttigt ändamål. Tillgängligheten 

för allmänheten finns via elljusspåret som finns söder om Gästgivaregården 1:197 som går till och 

igenom planområdet.  

Konsekvenser 
Utbyggnaden av allmän platsmark kommer öka kommunens drift- och underhållskostnader. 

Detaljplanen innebär att kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utvidgas.  

Ekonomiska frågor 
Kommunen står initialt för samtliga kostnader förenat med framtagandet och genomförandet av 

detaljplanen. Kommunen kommer att få intäkter vid försäljning av de industri-/verksamhetstomter 

som detaljplanen möjliggör. I samband med försäljning får köparen betala VA- och bygglovsavgifter i 

enlighet med gällande taxor.   

Genomförandet av detaljplanen innebär kostnader gällande markarbeten på grund av en kuperad 

terräng och utbyggnad av gator och annan allmän platsmark, vilket kräver särskilda 

investeringsbeslut.  

Genom detaljplanens utformning undviks de mest kuperade områdena samt åverkan på 

fornlämningar, vilket minskar kostnader för markarbeten och undersökningar.  

Organisatoriska frågor 
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Efter samråd och granskning antas planen av 

kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen antas första kvartalet 2023. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år (120 månader) från det datum planen vinner laga kraft.  

Detaljplanebestämmelse föreskriver att kommunen är huvudman för allmän platsmark, vilket i 

huvudsak innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats samt framtida drift och 

underhåll.  

Området för detaljplanen kommer utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 

avlopp.  
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Det område som ligger norr om Gästgivaregården 1:197 är starkt kuperat. Utifrån vilket 

utredningsbehov som framkommer under samrådet kan det bli aktuellt att ingå ett 

markanvisningsavtal med fastighetsägaren, i vilket denne får stå för vissa utredningskostnader 

för att motivera planläggning av just denna yta. 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan 

• Samråd tredje kvartalet 2022 

• Granskning andra kvartalet 2023 

• Antagande tredje kvartalet 2023 

• Därefter laga kraft  

Medverkande 

Peter Ringberg, Mark- och exploateringsingenjör 

Emma Nordstrand, Samhällsbyggnadschef 

Åsa Elmersson, Kart- och GIS-ingenjör 

Upprättad 
Emanuel Johansson, Samhällsplanerare 

Upprättad 2022-09-22 

Reviderad xx-xx-xx 

Antagen xx-xx-xx 

Laga kraft xx-xx-xx 

 

 

 


