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Detaljplan för Folkparken 1 m.fl. (Gemöskolan)  
i Älmhult, Älmhults kommun 
 
 

Plan-PM 

 
Vad är syftet med detaljplanen?  

Detaljplanen upprättas för att möjliggöra utökning av befintliga grundskolor. 

 
Var ligger planområdet? 
Planområdet ligger i östra Älmhults tätort i området Gemön. Planområdet ligger 

i anslutning till de båda grundskolorna Gemöskolan och Thoren framtid. Exakt 

avgränsning av planområdet är inte bestämt i detta skede utan utreds under 

detaljplaneprocessen. De båda skolgårdarna ligger utmed Skolgatan respektive 

Danska vägen. Utredning av nytt skolområde föreslås mellan och norr om 

befintliga skolgårdar. 

  

                          
Område som idag är planlagt för skola är markerat i rött, idag Gemöskolan i 

väster och Thoren framtid i öster. Området markerat i vitt föreslås utredas i 

detaljplan som utvidgning av skolområdet. 
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Bakgrund 
Älmhult växer och i takt med att befolkningen i tätorten ökar behöver också 

antalet skolplatser öka.  Gemöskolan är idag en kommunal grundskola för 

årskurserna F-6 med två parallellklasser. Thorens framtid är idag en privat 

grundskola för årskurserna 4–9.  

 

Syftet med planen är att möjliggöra utökning av befintliga grundskolor för att 

möta framtida befolkningsökning. Planen ska möjliggöra utbyggnad av 2 

parallellklasser i grundskola F-6. Dessa två paralleller kan bestå i utbyggnad av 

befintlig F-6 skola (Gemöskolan) alternativt en ny fristående 2 parallells skola. 

 

Den privata skolan Thoren framtid ligger idag på en relativt liten tomt. Vid 

framtagande av en ny detaljplan är det viktigt att behovet av idrottslokaler och 

utemiljö kring skolorna ses över. 

 

Fastigheter och markägoförhållanden 

Älmhults kommun äger fastigheten Folkparken 1 (idag Gemöskolan) och 

fastigheten Älmhult 20:1 (i detta PM kallat utredningsområde). Fastigheten 

Handlaren 1 (idag skolan Thorens framtid) ägs av en privat fastighetsägare. 

 

Fastigheten Folkparken 1 är ca 24 700 kvm, Handlaren 1 är ca 89 000 kvm och 

det föreslagna utredningsområdet är ca 32 000 kvm. 

 

 
De ytor som är markerade med orange skraffering ägs av Älmhults kommun, 

övrig mark har privat fastighetsägare. Innanför den röda linjen ligger fasigheten 

Folkparken 1, Handlaren 1 samt det område som i detta PM kallas 

utredningsområde som omfattar en yta på fastigheten Älmhult 20:1.  
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Tidigare kommunala ställningstaganden  
Översiktsplan 

För de delar som idag är detaljplanelagda anges i översiktsplanen oförändrad 

användning (inklusive mindre förtätning). Att de områden som idag används för 

skoländamål fortsatt ska göra det ligger alltså i linje med översiktsplanen. 

 

Det område som i detta PM kallas för utredningsområde är inte detaljplanelagt 

sedan tidigare. För denna yta anges i översiktsplanen Gemön naturrekreation 

och som en grön koppling mellan Vattenriket i söder och Näset i norr. Att 

bebygga detta område följer alltså inte översiktsplanens riktlinjer utan detta 

område är utpekat som ett rekreationsområde och ett grönt stråk. 

 

I översiktsplanen finns också en ny väg utpekad, Österleden, vilken kopplar 

samman Danska vägen och Skolgatan. Sträckan ligger direkt öster om det 

område som berörs av detta PM. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. Planområdets 

ungefärliga placering är markerat med en röd streckad linje. Gul yta markerar 

”oförändrad användning (inklusive mindre förtätning”. Gröna ytor och linjer 

visar viktiga grön- och rekreationsområden. Det tilltänka nya vägen Österleden 

ses direkt väster om planområdet. 
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I översiktsplanen finns också följande riktlinjer för planering av skolor och 

skolgårdar vilka alla är viktiga att beakta vid framtagande av ny detaljplan för 

skoländamål: 

- Skolor ska planeras med god tillgång till grönska/natur samt 

näridrottsplats.  

- Skolgården ska ha en väl tilltagen yta med goda lekmiljöer och tillgång 

till grönska. 

- En säker miljö för oskyddade trafikanter ska prioriteras i anslutning till 

skolor och förskolor.  

 

Gällande detaljplaner 

Den mark som är utbyggd antingen för skoländamål eller gata är sedan tidigare 

detaljplanelagd. Skogsområdet är inte planlagt sedan tidigare. 

 

 
 

Följande detaljplaner gäller inom området: 

- Stadsplan för Älmhults köping (07-ÄLS-186), framtagen 1957 

För fastigheten Folkparken 1 gäller stadsplanen från 1957. Skolområde 

tär planlagt som Område för allmänt ändamål (A) med en maximalt 

tillåten byggnadshöjd om 9 meter. 



   

 2022-07-08  5(13) 

 

 

 

 
Utdrag ur stadsplanen från 1957. Den röda streckade linjen visar 

fastighetsgräns för Folkparken 1. 

 

- Detaljplan för del av Handlaren 1 (0765-P13/19), antagen 2013 

För fastigheten Handlaren 1 gäller detaljplan som togs fram 2013. Planen 

medger användningen skola (S) inom större delen av fastigheten. 

Fastigheten sydligaste spets är dock planlagd för parkering inom 

bilserviceområde (Gp-plats). Inom skolområdet får endast byggnader i ett 

plan uppföras. Största byggnadsarean är 50 % av fastighetsarean.  

 

 
Utdrag ur detaljplanen från 2013. Den röda streckade linjen visar 

fastighetsgräns för Handlaren 1. 

 

- Detaljplan för Folkparken 4 m.fl. (0765-P02/9), antagen 2001 

För gatumarken mellan de båda skoltomterna gäller detaljplan för 

Folkparken 4 m.fl.  Detaljplanen säkerställer gatumark med vändzon 

samt område för teknisk anläggning, transformatorstation (E). 

 



   

 2022-07-08  6(13) 

 

 

 
Utdrag ur detaljplanen från 2001. I bilden ses befintlig allmän gata och 

vändplan som ligger mellan Folkparken 1 och Handlaren 1. I bilden ses också 

att det norr om vändzonen finns ett område planlagt för tekniska anläggning (E). 

 

- Detaljplan för område öster om kvarteret Folkparken (0765-P90/12), 

antagen 1990 samt Stadsplan för östra delen vi Danska vägen (0765-

P90/12), antagen 1990 

I det sydligaste hörnet av fastigheten Folkparken 1 finns två mindre 

områden kvar av detaljplaner som fortfarande gäller. Dessa båda planer 

styr fastighetsgränsen mellan Folparken 1 och den allmänna platsmakren 

gata. 

 

Utdrag ur de två detaljplaner som gäller vid fastigheten Folkparken 1 sydligaste 

spets. Rödstreckad linje visar vilka delar av planerna som gäller inom 

planområdet. Till vänster ses stadsplanen från 1990. Till höger ses detaljplanen 

från 1990. 

 

Gällande tomtindelning 

För fastigheten Folkparken 1 finns en gällande tomtindelning (Tomtindelning av 

kvarteret Folkparken, 07-ÄLS-802). Tomtindelningen är upprättad 1971 och styr 

fastighetsgränserna för fastigheterna Folkparken 1, 2 och 3. 

 

Planeringsförutsättningar 
Riksintressen 

Planområdet berör inte ett område av riksintresse. 
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Strandskydd 

I och i anslutning till planområdet finns ett antal mindre diken, samt ett större 

grävt dagvattendike. Huruvida dessa vattendrag omfattas av strandskydd eller 

inte måste utredas vid framtagande av ny detaljplan. 

 

Naturreservat 

Planområdet berör inte ett skyddat naturområde. 

 

Kulturmiljö (fornlämningar) 

Inga kända fornlämningar finns identifierade inom planområdet. Vid 

framtagande av en ny detaljplan bör en övergripande arkeologisk underökning 

genomföras i det område som idag är obebyggd skogsmark. 

 

Mark- och naturförhållanden 

Den del av planområdet som är obebyggd (kallat utredningsområdet) är idag 

skogsbevuxet. I den östra delen av skogsområdet ligger Sånnaböke mosse. 

Mossen beskrivs ha låga naturvärden i Naturvårdsverkets våtmarksinventering 

(Länsstyrelsens webbgis). Mossen är enligt Skogsstyrelsen klassad som 

sumpskog och beskrivs som en mosseskog där tall dominerar. Vid framtagande 

av en ny detaljplan för området behöver en översiktlig geoteknisk utredning tas 

fram för att närmare kartlägga vatten – och grundläggningsförhållandena på 

platsen. 

 

Brun yta markerar Sånnaböke mosses utbredning. Planområdets ungefärliga 

avgränsning är markerad med rödstreckad linje. 

 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns idag två skolor. Gemöskolan byggdes omkring 1920. 

Inom Gemöskolans område finns idag ett flertal skolbyggnader och i den östra 

delen av området ligger Violens förskola. Byggnaderna kommer från olika 

tidsepoker, är i olika stilar och med olika fasadmaterial så som puts, tegel och 

trä. De två äldsta byggnaderna uppfördes 1918 respektive 1929. Dessa båda 

byggnader finns omnämnda i den inventering Smålands Museum gjorde av 

Älmhult centralort 1992. Utlåtandet var då att de båda byggnaderna var 

”välbevarade och tål inga tillskott i exteriören” samt att ”skoltomten är inte 

möjlig att bebygga ytterligare”. Samma två byggnader var också utpekade som 

”särskilt värdefull byggnad” i det förslag till kulturmiljöprogram som togs farm 

1989. 
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I öster ligger den privat drivna skolan Thorens framtid som huserar i en lokal 

som tidigare fungerade som matvarubutik. 

 

 
Gemöskolans huvudbyggnad, byggd 1929. 

 
Mellan träden och bakom lekutrustning ses Gemöskolans äldsta byggnad, 

uppförd 1918. 

 
Violens förskola. 
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Skolan Thoren framtid. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Skogsområdet norr om Gemöskolan fungerar idag som ett tätortsnära 

rekreationsområde. En upptrampad stig (med bro över dagvattendiket) finns i 

nordsydlig riktning som kopplar ihop Vattenriket i söder med Näset i norr. Den 

gröna kopplingen är utpekad i översiktsplanen. 

Promenadstig som går i nordsydlig riktning utmed bostadsområdet Gemön. 

Norrut från Gemöskolan sett. Till höger ses bro som finns över dagvattendike. 

Dagvattendiket avgränsar planområdet i norr.  
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Barnperspektiv 

Det är viktigt att barnperspektivet beaktas vid framtagandet av en ny detaljplan. 

Vid planering av ett nytt skolområde är det särskilt viktigt att tillräckliga friytor 

för skolbarnens lek planläggs och att Boverkets allmänna råd följs. Det är också 

viktigt att det i detaljplanen skapas goda förutsättningar för en skolgård som inte 

störs av buller. Att se över och säkerställa en god trafiksituation kring skolan är 

också mycket viktigt, inte minst för oskyddade trafikanter. Vidare utgörs en del 

av planområdet idag av skogsmark och användas av boende i närområdet som 

rekreationsområde. Att väga in dessa värden är också viktigt vid planläggning då 

tätortsnära rekreationsområde är viktiga platser för barns lek. 

 

Trafik 

Gemöskolan trafikförsörjs idag via Skolgatan. Skolan Thoren framtid 

trafikförsörjs från Silverdalsgatan och Danska vägen. Vid utvidgning av 

skolverksamheten i området är det viktigt att goda trafikförbindelser ordnas. 

 

Teknisk försörjning 

Kommunalt VA finns kopplat till området.  

 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Planområdet påverkas av buller från omkringliggande vägar. Vid planläggning 

av skolgård är det viktigt att ljudnivåerna är goda utomhus. En 

trafikbullerutredning behöver tas fram vid ny detaljplan som möjliggör 

användningen skola intill gata. 

 

Strax öster om planområdet ligger Äskya avfallsanläggning. Inom anläggningen 

genomförs bullrande aktiviteter. De aktiviteter som bullrar mest är olika typer av 

mekanisk bearbetning, så som exempelvis krossning och flisning. Vid 

framtagande av en ny detaljplan behöver en bullerutredning avseende 

industribuller från avfallsanläggningen tas fram. Som underlag till detta plan PM 

har en enklare analys genomförts som visar att god ljudmiljö troligen går att 

skapa inom det nya skolområdet, se bild nedan. Analysen är baserad på 

avfallsanläggningens gällande miljötillstånd. Bilder är emellertid schematisk och 

det behöver genomföras en noggrannare utredning för att säkerställa att så är 

fallet. 
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Ljudutbredningskarta 1,5 meter över marknivå, ekvivalent ljudnivå. 

Industribuller med krossningsverksamhet igång. Rekommenderad maximal 

ekvivalent ljudnivå på skolgård när det gäller industribuller är 45 dBA. 

 

Risk 

Öster om planområdet ligger Äskya avfallsanläggning och söder om 

planområdet ligger ett värmeverk samt en drivmedelstation. Detta är tre 

verksamheter där risk för störningar på olika sätt finns. Dessa risker måste 

beaktas vid framtagande av en ny detaljplan. 

 

För Äskya avfallsanläggning finns en konsekvensutredning framtagen (Vatten 

och samhällsteknik 2018-12-17) som togs fram som underlag till detaljplanen 

för Furulund. I utredningen anges att det med hänsyn till risk för störningar inte 

är lämpligt att placera ny känslig bebyggelse så som exempelvis bostäder eller 

skola närmare än 400 meter från anläggningen. Det föreslagna 



   

 2022-07-08  12(13) 

 

 

utvecklingsområdet är anpassat och lagt på ett avstånd om mer än 400 meter från 

avfallsanläggningen. 

 

 
 

Risker kopplade till värmeverket finns utredda i en rapport som ligger som 

underlag till ny detaljplan för Plåtslagaren 6 (Sweco 2022-05-13). I denna 

rapport beskrivs att riskerna kopplade till värmeverket är små och 

riskreducerande åtgärder rekommenderas endast inom 25 meter från 

värmeverkets fastighetsgräns. Skolområdet ligger på ett längre avstånd. 

 

Lämpligt avstånd till drivmedelsstation måste utredas vid framtagande av ny 

detaljplan. I rapporten som redovisar risker som underlag till detaljplan för 

Plåtslagaren 6 (Sweco 2022-05-13) anges att Länsstyrelsens riktlinjer föreslår 

vid nybyggnation att man ska eftersträva minst 100 meter bebyggelsefritt 

avstånd till en befintlig drivmedelstation. 

 

Förorenade områden 

I Länsstyrelsens EBH-stöd, där potentiell förorenade områden finns 

identifierade, ligger en markering inom fastigheten Handlaren 1. Punkten är 

markerad med ett ”E” vilket betyder att den inte är riskklassad. Vidare anges att 

det på platsen funnits en anläggning för drivmedelshantering. Vid framtagande 

av en ny detaljplan behöver föroreningssituationen på platsen klarläggas. 

 

Nordöst om planområdet finns en punkt markerad med siffran 4. Denna punkt 

markerar en plats där det funnits en skjutbana. Risken för föroreningar här 

bedöms dock vara liten, och objektet har placerats i riskklass 4, låg risk. 
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Utdrag från Länsstyrelsens webbgis. Punkterna markerade med ”E” indikerar 

ett potentiellt förorenat område 

 

Viktiga frågor 
Vid framtagande av en detaljplan för nytt skolområde behöver 

sammanfattningsvis följande frågor särskilt behandlas och redas ut i planen: 

- Buller, trafik- och industribuller 

- Geoteknik och grundvattenförhållanden 

- Risker kopplade till omkringliggande verksamheter (avfallsanläggning, 

värmeverk, drivmedelstation) 

- Trafik 

- Strandskydd 

- Friluftsliv 

- Förorenad mark 

Följande externa utredningar behöver tas fram som underlag till detaljplanen: 

- Bullerutredning, trafik- och industribuller 

- Geoteknisk utredning inkl. grundvattenmätning 

- Naturvärdesinventering 

- Arkeologi 

- Eventuellt förorenad mark 

Under planarbetet kommer lämplig avgränsning av planområdet utredas. 

 

Planförfarande 
Då planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen handläggs en ny 

detaljplan med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Kommunfullmäktige antar planen.  

 

Ekonomi 
Genomförande av detaljplanen kommer medföra kostnader för kommunen i 

form av utbyggnad allmän platsmark (gata, torg och park/natur), vatten och 

avlopp samt fastighetsreglering.  

 

Malin Svensson     Arpine Minasyan 
Planarkitekt      Stadsarkitekt 


