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Inledning 

Planhandlingar 
Plankarta med planbestämmelser (separat karta) 

Denna planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Syfte 
Syftet med planen är att utöka södra industriområdet i Sävsjö med ytterligare industrimark. 
Kommunen behöver ha markberedskap för att tillgodose framtida efterfrågan. 

Plandata 
Planområdet är beläget i södra delen av Sävsjö tätort utmed Hjärtlandavägen mot Stockaryd. 
Norr om området finns ett befintligt asfaltverk samt Sävsjös reningsverk. Öster om området 
och öster om Hjärtlandavägen finns snusfabriken Skruf. 

Planområdets areal är drygt 3 hektar. Planområdet omfattar dels del av markområde som 
kommunen förfogar över, dels bolagsägd mark i norr. I väster gränsar planområdet till pri-
vatägd mark som brukas som skogsmark.  

Tidigare ställningstagande 
I gällande översiktsplan, laga kraft 2012-05-21, benämns området som I5. Området bedöms 
vara lämpligt för industriändamål.  

Utdrag ur Översiksplan 2012 - projektkatalogen. 



3 
 

I norr berör föreslaget planområde en underliggande detaljplan laga kraft 2001-01-29. I detta 
planförslag ändras underliggande detaljplan, i den överlappande delen, från kvartersmark 
utgörande områden för områden prickmark/sikt/skydd till allmän platsmark industri-
gata/sikt för vilken kommunen ska vara huvudman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Intill planområdet finns därutöver gällande detaljplaner lagakraftvunna 1992-04-09, 2010-
07-19 och 2010-11-15, se plankartor nedan.  
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Förutsättningar 

Natur och kultur 
Vegetationen närmst Hjärtlandavägen består av björksly efter avverkning. Sydvästra delen av 
planområdet består av äldre tall- och blandskog.  

 

Hundra meter sydväst om plangränsen finns en förhistorisk grav, Fornlämning RAÅ-
nummer Hjärtlanda 7:1, som är ca 18 meter i diameter. Direkt väster om stenröset finns 
äldre vägnät så kallade hålvägar, RAÅ-nummer Hjärtlanda 45:1. 

 

 

  

Förhistorisk gravanläggning, Hjärtlanda 7:1. 

Planområdet sett från Hjärtlandavägen. 
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Geotekniska förhållanden 
Översiktlig undersökning i det planerade området visar att undergrunden utgörs av sandig 
morän som bedöms utgöra en god byggnadsgrund. Den är dock tjälkänslig. 

 

 

Enligt markteknisk undersökning utförd av ÅF-Infrastructure AB våren 2018 visar på ett 
uppblandat jordlager av mull-, torv-, gyttja- och morän med en mäktighet av upp till ungefär 
0,4 meter. Därunder följer fast lagrad friktionsjord som bedöms som grusig siltig sandmorän. 

Utifrån resultaten från den genomförda översiktliga geotekniska undersökning och utredning 
föreligger generellt inga problem med grundläggning av industribyggnader, lokalgator och 
VA-ledningar inom planområdet. 

All förekommande jord inom området bör grävas bort innan utläggning av fyllmaterial görs. 
Delar av området har måttligt tjällyftande jordarter. Åtgärder krävs för att motverka tjällyft-
ning på byggnader och gator.  

Kartbild över planområdets geotekniska förhållanden. 
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Planförslag 

Bebyggelse 
Förslaget innebär att området upplåts åt industrietableringar. Användning av kvartersmark 
blir J Industri. Byggrättens omfattning begränsas med utnyttjandegrad och byggnadshöjd, 
50 % respektive 20 meter. I dagsläget finns ingen planerad verksamhet för området. För att 
kunna tillgodose en framtida exploatörs behov så undviks detaljstyrning i planen så mycket 
som möjligt. Hela planområdet omfattar drygt 3 hektar, varav drygt 23 000m2 avser kvar-
tersmark för industriändamål med ovan nämnda regleringar. 

Gator och trafik 
Kvarterets tillfart ska ske från norr i anslutning till befintlig tillfart till asfaltverket. I gällande 
plan ingår den här tillfarten i asfaltverkets fastighet. Enligt förslaget ska tillfarten utgöra all-
män platsmark industrigata med kommunen som huvudman. Längs med Hjärtlandavägen 
föreslås utfartsförbud utmed hela sträckan, körbar förbindelse får inte anordnas. 

Kommunen anser att det är rimligt att vägområdet ingår i planområdesgränsen då det är 
kvartersmark på båda sidor om vägen. Det planeras också långsiktigt en cykelväg längs väg 
761, det är då befogat att planlägga vägområdet och även utöka det kommunala väghållars-
kapet. Då tanken är att kommunens väghållarskap ska utökas i samband med exploatering av 
industriområdet kommer således kommunen vara väghållare och ansvarar då fullt ut för åt-
gärder vid väg 761. 

Då det i dagsläget inte finns någon exploatör för området bedöms det som omöjligt att redo-
visa beräknad trafikalstring och flödesfördelning. Denna fråga kommer lyftas tillsammans 
med Trafikverket när området blir aktuellt att exploatera. 

Teknisk försörjning 
Hela området ska ansluta till det allmänna VA-nätet, vilket innebär en utökning av VA-
området. 

Eventuell kan behov av pumpstation finnas, lämplig placering utreds vid framtida exploate-
ring. Utmed norra sidan av tilltänkt industrigata ligger ledningar. Beroende på vägens ut-
formning kan dessa behöva flyttas eller sänkas. Hänsyn till ledningarna tas vid framtida pro-
jektering och exploatering av området. 

Dagvattenhantering 
Dagvattnet ska omhändertas lokalt i området. 

Så långt som möjligt bör området projekteras så att icke hårdgjorda ytor inom gatu- och 
kvartermark används för att omhänderta små och medelstora mängder dagvatten. Småska-
liga öppna vattensystem är att föredra för omhändertagande och rening av dagvatten och 
eventuellt släckvatten. Det kan också vara en del av gestaltningen av området. Dagvattenhan-
tering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 761. 
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Konsekvenser och miljöbedömning 

Platsens förutsättningar 
I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som ett framtida industriområde. 
Länsstyrelsen har inte haft några erinringar mot detta. Det finns inga riksintressen, nyckelbi-
otoper eller övriga objekt med höga naturvärden inom planområdet. Det finns fornlämningar 
intill planområdet. Avståndet mellan fornlämning och plangräns är drygt 100 meter. 

Planens styrande egenskaper 
Planen innebär att ett skogs- och kalområde utanför tätorten tas i anspråk för ny industri-
mark. Planerat område bedöms ge attraktiv industrimark med direkt närhet till befintlig in-
frastruktur.  

Planens tänkbara effekter 
Området är sedan tidigare ett skogsområde omgivet av verksamheter. Allmänhetens tillgång 
till det aktuella planområdet blir begränsad, men samtidigt bedöms området sakna värde ur 
rekreationssynpunkt.  

Då området ska anslutas till det allmänna VA-nätet, innebär detta också en konsekvens för 
VA’s verksamhetsområde som således utökas. 

Exploatören ansvarar för att uppfylla krav på externt industribuller. 

Sammanvägd bedömning 
Enligt PBL ska en miljökosekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Genomförandet av aktuellt planförslag innebär, enligt kommunens 
uppfattning, inte någon betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i miljöbalken. 
Någon MKB behöver därför inte upprättas för detta planförslag. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. Kungörelsen sker innan samrådsskedet, 
efter granskningsskedet kan planen antas. Antagandebeslutet vinner sedan laga kraft om det 
inte överklagas. 

Planarbetets bedrivs preliminärt enligt följande tidplan 

• februari/mars 2018 samråd 
• därefter  granskning 

Planens genomförandetid är 15 år efter det att planen vunnit laga kraft.  

Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. 

Ekonomiska frågor 
Kommunens kostnader består av planläggning samt tidigare kostnader för markinköp. Ytter-
ligare mark, allmän platsmark, kommer sannolikt att lösas in från asfaltverkets fastighet, 
Eksjöhovgård 7:24. Kommunen bekostar reglering av de nya fastighetsgränser som föreslås i 
planförslaget. Genom att det tillförs allmän platsmark och kommunen blir huvudman för 
detta tillkommer även kostnader för anläggande och skötsel. Kommunens intäkter består av 
försäljning av industrimark, anslutningsavgifter och plan- och bygglovsavgifter. 

Fastighetsfrågor 
Fastighetsbildningsåtgärder ska ske med förrättning enligt fastighetsbildningslagens regler. 

Del av Hjärtnäs 2:3 är inköpt av Sävsjö kommun och fastighetsreglerad till kommunens fas-
tighet Eksjöhovgård 7:1. 

Genom framtida fastighetsreglering löser kommunen in den mark som i planen utgör allmän 
platsmark, det vill säga del av Eksjöhovgård 7:24 fastighetsregleras in i Eksjöhovgård 7:1, se 
figur 1 på sidan 11. 
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Figurnummer Fastighetsbeteckning Åtgärd 

1 Del av Eksjöhovgård 7:24 Förändrad fastighetsgräns 
Genom fastighetsreglering avstår Eksjöhov-
gård 7:24 ca 3550 m2 till Eksjöhovgård 7:1. 
Förändrad markanvändning från ”kvarters-
mark prickmark/skydd/sikt” till ”allmän 
platsmark industrigata/natur sikt”. 
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Bilagor 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, Hjärtnäs 2:3 Sävsjö 

Medverkande 
Bennie Gunnarsson och Åsa Elmersson har medverkat vid planens upprättande. 

Upprättad 2017-12-19 

Reviderad 2018-04-03 

Redaktionell ändring 2018-08-16 

Antagen 2018-11-05 

Laga kraft 2018-11-29 

Planhandlingarna finns tillgängligt på www.savsjo.se under länken samhällsplanering. 

 

Upprättad 
 

 

Karolina Rellme 
Planstrateg 

 

http://www.savsjo.se/
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