
 
 

 
 
 

Datum: 2023-03-16 
Diarienummer: KS 2022/149 

Besöksadress: 
Djurgårdsgatan 1 

576 80 Sävsjö 

Kontakt: 
Telefon 0382-152 00 
kommun@savsjo.se 

Webbplats: 
savsjo.se 

 

Samrådsredogörelse 

Detaljplan för Svarven 1 
Svarven 1, del av Sävsjö 12:2 och Sävsjö 12:17, Sävsjö 
tätort, Sävsjö kommun 

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 2022-10-10 till och 
med 2022-10-31. Handlingarna har skickats till berörda sakägare, samt 
funnits tillgängliga i Tillväxthuset och på kommunens webbplats. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande. 
 

Inkomna yttrande utan erinran 

• CA-Verken Aktiebolag  

• Skanova (Telia Company) AB 

• Savman AB 
 

Inkomna yttranden med synpunkter 

Yttranden presenteras i sin helhet. Till varje yttrande bifogas en kommentar 
med information om de ändringar som gjorts utifrån erhållen synpunkt. 
 

Lantmäteriet  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-26, 
2021-11-11) har följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

Fastighetsförteckningen ska vara fullständig. I fastighetsförteckningen 
ska, utöver berörda fastigheter, även de rättigheter och samfälligheter 
som kan finnas inom området redovisas. Även oregistrerade rättigheter 
och samfälligheter ska framgå. 

Lantmäteriet kan till exempel konstatera att det finns oregistrerade 
officialrättigheter (Lantmäteriservitut) för väg inom området (06-SÄS-
195.1, 06-NOL-125.1). 

Av fastighetsförteckningen bör också framgå vilka 
fastigheter/rättigheter/samfälligheter som finns inom- respektive utanför 
planområdet. 

  



UTFART FRÅN KVARTERSMARK 

Egenskapsbestämmelsen för allmän plats utfart1 har inte lagstöd. Mark- 
och miljööverdomstolen har i mål P 8653-17 konstaterat att det inte är 
tillåtet med enskilda utfarter på allmän plats. 

Utfarten kan antingen ingå i kvartersmarken eller planläggas som allmän 
plats gata. 

PLANKARTAN 

I grundkartan saknas redovisning av oregistrerade officialrättigheter och 
fastighetsbeteckningar. Traktnamn saknas. 

Lantmäteriet noterar också att det synes saknas ett ord i beskrivningen av 
egenskapsbestämmelsen för kvartersmark - Höjd på byggnadsverk. 

Kommentar 

Fastighetsförteckningen ska ses över och korrigeras. Rättigheter och 
samfälligheter ska ingå i det reviderade dokumentet.  

Plankartan kommer att ändras enligt Lantmäteriets anvisningar. Grundkartan 
ska även uppdateras för att inkludera traktnamn, fastighetsbeteckningar och 
servitut. Eftersom det inte går att lokalisera 06-NOL-125.1 i något av 
kommunens kartlager, kan officialrättigheten endast omnämnas i 
fastighetsförteckningen och planbeskrivningen, se kapitlet för 
Genomförandefrågor, under Fastighetsrättsliga frågor: Rättigheter.  

Planbestämmelser ska justeras. Framför allt ska egenskapsbestämmelsen 
utfart1 tas bort. I stället ska utfarten integreras i kvartersmarken, så som det 
föreslås.     
 

Länsstyrelsen Jönköpings län 

Förorenade områden 

Vid ny detaljplan ska kommunen ta ställning till markens lämplighet för 
ändamålet oavsett pågående markanvändning eller befintlig detaljplan. 
Utanför planområdet (100-500 m) finns flera potentiellt förorenade 
områden vars konsekvenser är oklara, bland annat EBH-objekt id 153781 
(Sävsjö Transport AB/Fordonservice i Sävsjö AB mm.), id 153699 (CA-
verken) och id 153774 (Marieholms bruk i Sävsjö). 

EBH-objekt id 153699 (CA-verken) tillhör branschen verkstadsindustri 
med halogenerade lösningsmedel. Halogenerade lösningsmedel (t.ex. 
klorerande lösningsmedel) är föroreningar som oftast har ett komplicerat 
spridningsmönster och som kan spridas över långa avstånd. I flera fall har 
föroreningsplymer konstaterats upp till 1 km från ett källområde. Det 
nämnda objektet ligger ca 100 meter från planområdet. De vanligaste 
exponeringsvägarna i inomhusmiljö för klorerade lösningsmedel är via 
inomhusluft och dricksvatten. 



Det ska framgå av planen att riskerna för människors hälsa och säkerhet 
inom planområdet är utredda, samt att kommunen bedömt och tagit 
ställning till markens lämplighet för föreslagen användning. 

Kommentar 

En miljöteknisk undersökning utfördes 2018 enligt MIFO fas 2. Provresultaten 
tyder på föroreningar på fastigheten Hantverkaren 3, fastän i begränsade 
mängder. Eftersom hanteringen av trikloretyl och eldningsolja har upphört, 
väntas ingen ökning av föroreningshalterna. Enligt rapporten, som 
planbeskrivningen återger i korta drag, lämpar sig området för mindre känslig 
markanvändning (MKM). Detta är förenligt med detaljplanen, vars syfte är att 
tillskapa mer industrimark. På så vis har man dragit slutsatsen att planens 
genomförande inte utgör någon risk för människors hälsa. Ett mer utförligt 
ställningstagande ska infogas i kapitlet för Planeringsförutsättningar, under 
avsnitten Hälsa och säkerhet: Förorenad mark och Hälsa och säkerhet: 
Planförslag och konsekvenser. 
 

Höglandets räddningstjänstförbund 

1. Släckvatten. Förhindra att släckvatten når ån. En ventil vid 
dammen för att kunna samla vattnet i dammen är fördelaktigt. 

2. Tillgänglighet. Det är önskvärt att kunna komma runt byggnaden 
med räddningsfordon. 

Kommentar 

Yttrandet erhölls tre dagar utanför svarstid (2022-11-03), men kommer ändå 
att tillgodoses. Förslagen beträffar saker som blir aktuella under 
bygglovsskedet. Ett kort notis ska flikas in i kapitlet för Planeringsunderlag, 
under Utredningar: Förprojektering.  
 

Myndighetsförvaltningen, Sävsjö kommun 

Nämnden ser gärna en ökad kartteknisk tydlighet där egenskapsgränser 
förtydligas samt att eventuellt ta bort höjdkurvor i bakgrundskartan.  

I planbeskrivningen framgår att planens syfte är att möjliggöra en 
kommunal verksamhetsetablering. Nämnden anser att detaljplanen inte 
är ändamålsenlig över tid då den enbart pekar på en kommunal 
etablering. Nämnden upplever att planen begränsar en framtida 
utveckling. Vid eventuell bygglovsprövning för annan verksamhetsutövare 
kan föreslagen detaljplan bli ett hinder för etablering. Nämnden ser gärna 
att syftet premierar en långsiktig fysisk planering.  

Plankartan redovisar användningsbestämmelsen J: industri. I 
planbeskrivningen under rubriken ”Kvartersmark” beskrivs 
användningsbestämmelsens syfte mer utförligt. Under rubriken 
”Översiktsplan” i kapitlet ”Planeringsförutsättningar” sista stycket 



framgår ”om allmän platsmark omvandlas till kvartersmark för småskalig 
industri”. I en bygglovsprövning kan det skapa tveksamheter i tolkning av 
detaljplanen, då industri i förhållande till småskalig industri kan ha olika 
betydelser gällande omgivningspåverkan.  

För att öka flexibiliteten i planen föreslår nämnden att ”Byggnadsverk ska 
placeras minst 4 meter från tomtgräns”. 

I planbeskrivningen framgår att dagvatten ska ledas till en 
infiltrationsdamm. Nämnden ställer sig frågande till om dammen ska 
ligga på allmän platsmark, då den byggs för ett enskilt intresse?  
Under rubriken Teknik i planbeskrivningen framgår att ”spillvatten leds 
norrut till en dikad grönyta”. Här önskar nämnden ett förtydligande 
gällande spillvatten. Inbegriper det även avloppsvatten behöver 
planbeskrivningen redovisa en teknisk lösning för rening innan utsläpp 
till dikad grönyta.  
Under rubriken ”Dagvattenutredning” redovisas endast en föreslagen 
lösning på omhändertagandet. Här föreslår nämnden att 
planbeskrivningen redovisar en sammanfattning av själva 
dagvattenutredningen.  

I plankartan används bestämmelsen SKYDD. Här upplevs en otydlighet i 
tolkningen av planen samt avgränsning i plankartan. Ska bestämmelsen 
ingå i NATUR eller ska den avskiljas från NATUR med egen 
egenskapsgräns och färg?  

Korsningen Mejensjögatan/Hantverkaregatan är i dagsläget en 
konfliktpunkt mellan yrkestrafiken (framför allt lastbilar med släp) in på 
Hantverkaregatan och lokaltrafiken ut från Hantverkaren in mot Sävsjö 
centrum på Mejensjögatan. Gatorna är bland de mest trafikerade i Sävsjö. 
På vilket sätt kommer trafiksituationen i korsningen 
Hantverkaregatan/Mejensjögatan påverkas med den föreslagna 
detaljplanen vid en eventuell ökad trafikbelastning?  

Om träd i planen ”träd₁” av någon anledning måste tas ned föreslår 
nämnden att nya träd ersätts i planteringen.  

Nämnden ställer sig positiv till de redovisade ekosystemtjänster i 
detaljplanen så som bevarande av träd och att marken hålls 
genomsläpplig intill Torkån med en skyddsbestämmelse (SKYDD).  

Kommentar 

Synpunkterna noteras. Samrådsyttrandet inkom två veckor efter stoppdatum. 
En förlängning av svarstiden medgavs på efterfrågan av 
Myndighetsförvaltningen.  

Planbeskrivningen ska korrigeras utifrån erhållen återkoppling. Exempelvis är 
det tal om dagvatten, inte spillvatten, som ska ledas till en dikad grönyta. 
Beskrivning av planens syfte kommer att göras mera allmän.  



Dagvattenskyddet (SKYDD) ska omregleras till kvartersmark, då det rör sig 
om ett enskilt intresse som tillgodoses. Beslutet har stöd i en kommentar från 
Njudung Energi, kommunens huvudman för VA. Fastighetsägaren får själv 
ansvara för inrättandet av de skyddsanläggningar som krävs, för att skydda 
Torkån/Sävsjöån från pågående verksamhet. Den avsedda markremsan ska 
regleras med m₁ b₂. Bestämmelsen m₁ medger skyddsanläggningar inom 
egenskapsområdet, och b₂ säkerställer att obebyggd mark hålls 
genomsläpplig. En redogörelse av bestämmelserna ska ingå i kapitlen 
Beskrivning av detaljplanen och Motiv till detaljplanens regleringar. 

Någon dagvattenutredning finns egentligen inte. Det som ligger till grund för 
dagvatteninstallationen, är ett tidigare utlåtande från 
Myndighetsförvaltningen. Textstycket ska flyttas över till Utredningar: 
Förprojektering, i kapitlet för Planeringsunderlag, då den tidigare 
rubriksättningen (Dagvattenutredning) upplevs som missvisande.  

En anmärkning gällande trafiksituationen vid korsningen 
Mejensjögatan/Hantverkaregatan, ska inkluderas i planbeskrivning i den 
utsträckning det berör planområdet. Trots industrimarkens utbredning, 
förväntas ingen avsevärd ökning av trafikflödet till och från SVARVEN 1. 
Kommentar och motivering kommer att bifogas i Planeringsförutsättningar, 
under Trafik: Planförslag och konsekvenser.   

Plankarta och planbestämmelser kommer att justeras enligt 
myndighetsförvaltningens synpunkter.  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ta denna samrådsredogörelse som egen, 

att ändra och komplettera förslaget enligt redogörelsen samt 

att låta ställa ut förslaget för granskning. 

 

 

Malin Markkanen 
Samhällsplanerare 
Samhällsbyggnadsenheten 
Sävsjö kommun 

Emma Nordstrand 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadsenheten 
Sävsjö kommun 

 
 


