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PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en plane-
rad anläggning för återvinning av avfall.
 Planens genomförande bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitets-
normer överskrids.

PLANDATA
Läge
Större delen av planområdet ligger inom fastigheten 
Korsberga 1:1 och är beläget norr om länsväg 2879 
öster om Korsberga tätort. Planen berör även fastighe-
terna Korsberga 1:4 och Gunnarstorp 1:6. 

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 7,3 hektar. En 
mindre del av området är tidigare planlagd.

Markägare
Fastigheten Korsberga 1:1 ägs av Skara Stift. Jan 
Lundblad AB, som även är områdets exploatör, har för-
värvat del av fastigheten. Korsberga 1:4 (den tidigare 
järnvägsbanken) ägs av Hjo kommun. Gunnarstorp 1:6 
samt angränsande fastigheter är i enskild ägo.  

Planens handläggning
Plan- och bygglagen har ändrats 2011, bland annat i 
avseenden som berör vissa handläggningsrutiner (SFS 
2010:900). Detaljplaner som påbörjas före 1 maj 2011 
handläggs enligt de äldre lagreglerna (SFS 1987:10).
 Denna detaljplan påbörjades 2009 och var under 
hösten 2010 föremål för samråd med myndigheter och 
sakägare m.fl . De synpunkter som framfördes föran-
ledde viss revidering av planen. Av olika anledningar 
fördröjdes färdigställandet av den reviderade plan-
handlingen, som daterades november 2013. 
 Härefter har ytterligare fördröjning skett. Bygg-
nadsnämnden beslutade därför 2014-08-26 att avbryta 
arbetet med detaljplanen enligt den äldre lagstift-
ningen och upprätta nya handlingar enligt den sedan 
2011 gällande versionen av plan- och bygglagen (SFS 
2010:900).

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Hjo kommun gäller översiktsplan, antagen 2010. 
Planen innehåller inte några specifi ka ställningstagan-
den för det aktuella planområdet.

Detaljplaner
För marken söder om planområdet gäller detaljplan 
antagen 2008. Planen är avsedd för industriändamål.

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Bilagor/underlag
- Gällande detaljplan för angränsande mark
- Geohydrologisk undersökning (BGM)
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
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reviderad i februari och april 2016
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Kommunala beslut
Jan Lundblad AB planerar att uppföra en avfalls- och 
återvinningsanläggning på den aktuella marken. 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har uppdragit till 
samhällsbyggnadsenheten att utarbeta ny detaljplan för 
den planerade anläggningen.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Marken inom området är i huvudsak helt plan med 
svag lutning åt öster och norr. Lutningen ligger inom 
ett intervall av endast en meter, utom i områdets nord-
östra del där marken är upp till ett par meter lägre. 
 Vegetationen i områdets norra del består av tät 
barrskog. Ett parti i nordost är avverkat. Den del av 
området som ligger söder om den f.d. järnvägsbanken 
är fri från trädvegetation.

Grundförhållanden
Enligt den utförda geohydrologiska undersökningen 
består grunden av 3-4 meter torrskorpelera, följd av 
3-4 meter lösare lera eller sand ned till berget.
 Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa 
markens topografi , dvs i huvudsak mot norr samt mot 
nordost i den nordligaste delen av området.

Vägar m.m.
Området korsas av den f.d. järnvägslinjen Stenstorp-
Hjo, som lades ner på sextiotalet. Marken används nu 
som som reservat för kommunala vatten- och avlopps-
ledningar samt som gång- och cykelväg.
 Området berörs av en samfälld väg (ga1) som betjä-
nar angränsande fastigheter.

Bebyggelse
Planområdet är obebyggt, med undantag för en trans-
formatorstation. Närbelägen bostadsbebyggelse ligger 
minst 150 meter från områdets gränser.

Teknisk service 
Området är anslutet till kommunens ledningssystem 
för vatten och avlopp, beläget i den f.d. järnvägsban-
ken.

Fornlämningar
Inom området fi nns inga kända fornlämningar.

Övrigt
Omedelbart sydost om planområdet ligger ett område 
som fram till slutet av sextiotalet var lertäkt för Kors-
berga Tegelbruk. Efter brukets nedläggning och fram 
till 1990 har den f.d. lertäkten använts som deponi för 
industriavfall. 

Vägen öster om industrikvarteret. Fotopunkten är belägen strax söder om banvallen, som korsar vägen framför de 
högresta granarna på bilden.

Den f.d. banvallen. Fotopunkten är belägen i 
korsningen mellan banvallen och körvägen på 
ovanstående bild. Kameran är riktad västerut.
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FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
Planerade åtgärder
Marken norr om den f.d. banvallen kommer att utnytt-
jas för sortering och återvinning av bygg- och skogs-
avfall, jord, sten, asfalt och betong m.m.   
 Området söder om banvallen avses att användas för 
uppställning och lagring av maskiner och material för 
rör- och ledningsdragning m.m, dvs den verksamhet 
som bedrivs inom angränsande mark söder om plan-
området.
 All industrimark inom området har getts beteck-
ningen industri med en högsta nockhöjd av åtta meter 
och en största byggnadsarea av 30 procent. Kvarteret 
norr om den f.d. banvallen har getts en särskild be-
stämmelse om att marken, förutom för industriända-
mål, även får användas för återvinning av industriav-
fall. 
 Den f.d. banvallen avsätts som gång- och cykelväg 
samt ledningsområde. Korsningen mellan lokalgatan 
och banvallen regleras med särskild rättighetsbe-
stämmelse. Körtrafi k över banvallen i övrigt regleras 
genom bestämmelser om utfartsförbud.
 Den punktprickade marken (där det inte får upp-
föras byggnader) har även belagts med förbud mot 
anordnande av upplag.
 En fastighet utanför planområdet (Hamrum 5:16)
saknar juridisk utfart till allmän väg. För att möjliggöra 
en utfart via lokalgatan har en rätt att bilda ett servitut 
på en sträcka av cirka trettio meter reserverats i plan-
områdets nordöstra del. 
 Den del av lokalgatan som ska utnyttjas av fl era 
fastigheter har getts en bestämmelse som medger an-
slutning till gemensamhetsanläggning.

Teknisk service
En befi ntlig transformatorstation har inordnats i pla-
nen.
 Ledningar för vatten och spillvatten ansluts till be-
fi ntliga huvudledningar i den f.d. banvallen. 
 Dagvattnet från industrikvarteren leds i en kulvert 
till en reningsdamm och därifrån till ett befi ntligt dike 
nordost om industrikvarteret. Diket utmynnar i Lillån, 
som ligger cirka 500 meter öster om planområdet. Re-
ningsdammen ligger inom ett område som betecknats 
som skyddsområde. Utöver anläggande av dammen 
kommer pågående markanvändning inom skyddsom-
rådet (skogsbruk) att behållas. Endast dagvattnet från 
industriverksamheten kommer att ledas genom dam-
men.
 Dagvattnet från kvartersmarken söder om banval-
len (inkl. tidigare planlagd mark mellan det nu aktuella 
planområdet och väg 2879) kommer att via en befi nt-
lig damm också anslutas till ovan föreslagna kulvert. 
Dammen ligger omedelbart söder om den f.d. banval-
len och avses också att användas som branddamm. 
 Det område söder om planområdet som nu föreslås 
bli avvattnat till den ovan nämnda reningsdammen i 

skyddsområdet används inte för verksamhet som kan 
befaras medföra föroreningar av dagvattnet. Någon 
risk för att den föreslagna branddammen blir förorenad 
bedöms inte föreligga.
 Dagvattenhanteringen redovisas på karta på sidan 7.

Skydd mot störningar
För att skydda omgivningen mot störningar har plan-
bestämmelser om högsta tillåtna bullernivåer från 
verksamheten. Bestämmelserna är identiska med 
Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat 
verksamhetsbuller. 
 Runt det norra industrikvarterets västra, norra och 
nordöstra gränser kommer att anläggas buller- och 
insynsskyddande vallar, minst 2,5 meter höga. Utmed 
östra gränsen införs en bestämmelse om ett 2,5 meter 
högt plank, som även får utgöra vägg i byggnad. 
 Den planerade verksamheten kommer att prö-
vas  enligt 9 kap. miljöbalken, med syfte att avgöra 
om verksamheten kräver anmälan eller tillstånd. Det 
förutsätts att det upprättas program för regelbunda 
kontroller av bullerskydd samt för damm-, stoft- och 
luktspridning m.m.
.   

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner 
ska innehålla en bedömning av om planens genomför-
ande kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet kan en särskild konsekvensbeskrivning behöva 
upprättas.
 Bedömningen grundas på följande kriterier:

Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs inte av rådande riksintressen.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.
- Inga kända fornlämningar fi nns inom området.
- I kommunens översiktsplan rekommenderas att  
 industrier ska förläggas minst 200 meter från   
 bostadsbebyggelse. I planen är två bostadsfastighe- 
 ter belägna 130 respektive 165 meter från planom- 
 rådets gräns.
 I planen föreskrivs buller- och insynsskyddande  
 vallar och plank utmed plangränsen samt bestäm- 
 melser om högsta bullernivåer i verksamheten.  
 Dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga för att  
 motivera avsteget från översiktsplanens rekommen- 
 dationer.
- Kommunala program eller policydokument berörs  
 inte.

Effekter på miljön
- Planens genomförande bedöms inte medföra nega- 
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 Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljö- 
 balkens hushållningsbestämmelser.
- Planens genomförande medför att barrskog måste  
 avverkas.
- Viktiga transportleder berörs inte.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande bedöms inte medföra några  
 påtagliga risker med avseende på människors hälsa  
 och säkerhet, med de åtgärder för att begränsa stör- 
 ningar som föreslås.

Miljökvalitetsnormer och miljömål
-  Gällande miljökvalitetsnorm för vatten bedöms  
 inte att komma att överskridas, med de åtgärder för  
 dagvattenhanteringen som föreslås.
- Grundvattenförekomsten Korsberga-Klämmesbo  
 ligger i planområdets närhet, men bedöms inte bli  
 berörd av planen. 
- Inga andra miljökvalitetsnormer bedöms bli påver- 
 kade.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli på- 
 verkade.

Nollalternativet
Om planen inte genomförs kommer området norr om 
den f.d. banvallen att utnyttjas för skogsbruk. Verk-
samhetsutövaren mister möjligheten att samordna 

den befi ntliga verksamheten med den föreslagna. Den 
planerade avfalls- och återvinningsanläggningen får 
förläggas till annan plats. 

Samlad bedömning
Den aktuella detaljplanen är av begränsad omfattning 
och utgör en uteckling av befi ntlig verksamhet. Planen 
bedöms inte strida mot miljöbalkens hushållningsbe-
stämmelser.
 Det fi nns heller inga indikationer på att gällande 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskeras att 
överskridas inom det område som kan påverkas av 
detaljplanen, under förutsättning att följande kriterier 
uppmärksammas inom ramen för anmälan eller till-
ståndsprövning enligt miljöbalken:
- Riktvärden för både buller och andra störningar  
 för omgivningen fastläggs.
- Dagvattenhanteringen fastläggs enligt det förslag  
 som anges i den geohydrologiska undersökningen. 
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående 
beskrivningar och förslag till åtgärder, att detaljplanen 
inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan en-
ligt miljöbalkens defi nition. Någon miljökonsekvens-
beskrivning behöver därmed inte upprättas.
 Länsstyrelsen har i sitt yttrande över samrådshand-
lingen uttalat att man delar kommunens uppfattning att 
planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

 tiv påverkan på naturmiljön med avseende på växt-  
 och djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
- Risker för skred eller ras bedöms inte föreligga.
- Risker för förändringar i grundvattenföringen eller  
 försämring av vattenkvaliten bedöms inte föreligga  
 med de åtgärder för dagvattenhanteringen som före- 
 slås.
- Risker för störningar för omgivande fastigheter kan  
 inte uteslutas. Föreslagen planbestämmelse om  
 att verksamheten inte får vara störande har kom- 
 letterats med riktvärden för högsta bullernivåer i  
 beslut om tillståndsprövning enligt miljöbalken.  
 Även andra restriktioner, t.ex. för damm-, stoft- 
 och luktspridning m.m. kan komma att prövas.
- Tillgängligheten till den f.d. banvallen som gång-  
 och cykelled säkerställs genom föreslagen planbe- 
 stämmelse.
- Några negativa effekter med anledning av den  
 befi ntliga deponin (avfall från den f.d. tegeltillverk- 
 ningen vid Korsberga Tegelbruk) sydost om plan- 
 området bedöms inte föreligga. Deponin ligger på  
  lägre nivå än planområdet, varför eventuellt lak- 
 vatten rinner österut. Några risker för att dagvatten  
 från planområdet kan påverka deponin med åtföl- 
 jande negativa konsekvenser kan heller inte förut- 
 ses. 
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GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar ansvarsfördel-
ningen och möjligheterna till planens genomförande, 
men har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är främst att ge vägledning vid planens 
genomförande.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Detaljplanen hanteras med s.k. normalt förfarande, 
vilket innebär att förslaget görs till föremål för samråd 
och granskning innan det förs till antagande.

Preliminär tidsplan
Granskningsprocessen har genomförts under mars-
april 2016. Beslut om antagande i kommunfullmäktige 
beräknas ske före semesterperioden 2016.
 Exploateringen beräknas kunna påbörjas under 
hösten 2016. 

Genomförandetid
Planens genomförandetid har bestämts till femton år. 
 Under genomförandetiden får detaljplanen inte änd-
ras eller upphävas utan berörda sakägares medgivande. 
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge 
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
 Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen 
att gälla tills den ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för den i planen ingående 
marken för allmän plats GC, dvs gång- och cykelvägen 
på den f.d. banvallen samt i densamma belägna kom-
munala ledningar för vatten och avlopp. 
 Exploatören är huvudman för den i planen ingående 
marken för SKYDD. Den befi ntliga gemensamhetsan-
läggningen är huvudman för LOKALGATA.
 Området SKYDD är i första hand avsett att omhän-
derta dagvattnet från industriverksamheten. Huvud-
mannaskapet ska därför åvila exploatören.
 Det enskilda huvudmannaskapet för lokalgatan mo-
tiveras med att samma förhållande gäller för lokalgatan 
i angränsande område söder om det aktuella planom-
rådet. Några kommunala projekt i större skala planeras 
inte i närområdet.
 Respektive huvudman har ansvaret för de allmänna 
platsernas anläggande, drift och underhåll.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Exploatör och markägare
Jan Lundblad AB är exploatör och ägare till fastighe-
ten Korsberga 1:1. Fastigheten Gunnarstorp 1:6 är i 
enskild ägo.
 Övriga sakägare och särskilda rättigheter redovisas 
i den till planen hörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Exploatören har träffat överenskommelse om förvärv 
av den del av Gunnarstorp 1:6 som ingår i planområ-
det. Exploatören ansöker om och bekostar fastighets-
bildningen när detaljplanen vunnit laga kraft.
 Exploatörens förvärv av del av fastigheten Kors-
berga 1:1 ska också fullföljas när detaljplanen vunnit 
laga kraft.
 Den i fastighetsförteckningen redovisade gemen-
samhetsanläggningen kan komma att ändras i samband 
med övrig fastighetsbildning inom området.

EKONOMISKA FRÅGOR
Avtal
Följande frågor regleras genom avtal:
- Avtal om markförvärv mellan exploatören och äga-
 ren till fastigheten Gunnarstorp 1:6.
- Avtal mellan exploatören och berörda infrastruk- 
 turföretag om upplåtelse av mark för el, tele och  
 transformatorstation.
- Avtal mellan exploatören och kommunen rörande  
 upprättandet av denna detaljplan.

ÖVRIGA FRÅGOR
Den planerade verksamheten är anmälnings-, alterna-
tivt tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken.
 Prövningen av ärendet i detta avseende avses ske 
parallellt med hanteringen av planärendet. Prövningen 
sker på initiativ av exploatören. 
 Anläggande, drift och underhåll av den planerade 
branddammen är exploatörens ansvar.



7 Detaljplan för Korsberga 1:1

Befintligt dike

Reningsdamm
cirka 1700 m3

Reningsdamm
Branddamm

Befintliga diken i omgivande
mark ska inte ledas genom
föreslagen reningsdamm.

Skala 1:2000
0 20 40 60 80 100 m

Detaljplan för Korsberga 1:1 m.m.
Dagvattenhantering

Röd linje: kulvert




