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PLANPROCESSEN 
 
Upphävande av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Gemensamt 
för alla processer är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. 
 
Upphävandet av del av detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, handläggs med utökat 
förfarande och ska upphävas av kommunfullmäktige.  

 
 

Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län: 
 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds 
köping, Kronobergs län. Detta beslut ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 
2020-08-11 §162, punkt 1 till 3.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att upphävandet av detaljplanen 
ska bekostas av den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- 
och bygglagen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda upphävande av detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta granska upphävande av detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.  

  

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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PLANHANDLINGAR 
 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-25 
 Karta med markområde för upphävande av detaljplan, 2022-05-25 
 Samrådsredogörelse, 2022-04-27 
 Granskningsutlåtande, 2022-05-25 
 Fastighetsförteckning, 2022-05-24 (finns tillgänglig på kommunen)  

 
Utredningar 

 Bullerutredning Häradsbäck 2-12 Älmhult, daterad 2021-07-16 
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 2018-06-19, 

utförd av Sweco Environment AB. 
 
Bilagor 

 Detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. Aktbeteckning 07-HÄU-340. 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.   
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INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter upphävandet. 
 

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande 

Marken inom aktuellt område där detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, aktbeteckning 07-
HÄU-340, föreslås upphävas består av fastigheterna Häradsbäck 2:12, del av Häradsbäck 2:4 
(skifte 2) samt del av Häradsbäck 2:1. Samtliga fastigheter är i privat ägo. 
 
Markområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle och angränsar till 
fastigheterna Häradsbäck 2:4 skifte 1, Häradsbäck 2:1, Häradsbäck 2:11 samt Häradsbäck 
2:23. 
 
Arealen för markområdet där detaljplanen föreslås upphävas är 12 712,93 m2. 
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Bild 1. Orienteringskarta över Häradsbäck med markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas 
markerat i blått. Ej skalenlig. 

 

 
Bild 2. Orienteringskarta med markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas markerat i blått. Ej 
skalenlig.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Tidigare ställningstaganden 

 
Översiktsplan 
Syftet med upphävandet av del av planen är inte förenligt med Översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. För markområdet där 
detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas säger översiktsplanen idrotts- och 
rekreationsområde, motionsslinga och bygdegård. Kommunens intentioner i dagsläget följer 
inte gällande översiktsplan.  

 
Bild 3. Karta över Häradsbäck från översiktsplanen för Älmhults kommun. 
 

 
Bild 4. Utsnitt från karta över Häradsbäck från översiktsplanen för Älmhults kommun. 
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Nedanstående text är hämtad från Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 september 2016. 
 
Häradsbäck ‐ kyrkbyn att stanna till och roa sig i  
Häradsbäck har på grund av sitt läge vid väg 120 en genomströmning av förbipasserande och har potential som 
en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. Genomfartsgatan bör utvecklas så att de 
oskyddade trafikanterna prioriteras i högre grad och vägen därmed upplevs som en tilltalande bygata snarare än 
en barriär. Planlagda områden för nya bostäder finns redan varför ytterligare bebyggelseområden inte pekas ut. 
 
Häradsbäck är en kyrkby i Härlunda socken med en timmerkyrka med anor från 1600‐talet. Det öppna landskapet 
kring kyrkan centralt i orten finns beskrivet i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Orten är även känd för 
nöjesstället Balders hage som lockar besökare långväga ifrån.  
Häradsbäck har potential som en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. 

 

 
Bättre transporter  
Skapa ett tryggt och tilltalande gaturum genom byn  

 Genomfartstrafiken är en tillgång men kräver också åtgärder gällande gestaltning och trafiksäkerhet. 

 Trafikdämpande åtgärder behövs på flera platser i samhället.  

 Det ska vara tryggt och säkert att gå och cykla längs väg 120, framförallt inne i samhället.  

 
Underlätta pendlingscykling  

 Kommunen ska verka för att på lång sikt få till stånd gång‐ och cykelväg till Älmhult.  
 
Rekreation  
Öka möjligheterna till rekreation  

 Idrott, bygdegård, naturområde och slingor öster om orten förvaltas och utvecklas.  
 
Kulturmiljö  

 Härlundas kulturmiljö kan utvecklas som besöksmål. Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen bör 
vårdas och bevaras.  

 
Ny bebyggelse  
Bebygg planlagda tomter  

 Tomter färdiga att bebygga finns centralt i orten.  
 
Verksamheter  
Återställ nedlagda industrier till landsbygd  

 Verksamheter som stör boende bör undvikas inom tätorten.  

 Nedlagda industrier (sågverk) bör omvandlas till naturområden.  
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Gällande detaljplaner 
 

 
Bild 5. Gällande detaljplaner för och kring det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas. 

 

Gällande detaljplan för markområdet där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds 
köping, Kronobergs län. Laga kraft 19 juni 1962. Aktbeteckning 07-HÄU-340.  

 
Bild 6. Utsnitt från detaljplan 07-HÄU-340, som för det markområde där detaljplanen föreslås upphävas medger 
vägmark, parkmark, mark som icke får bebyggas samt område för samlingslokaler och dylikt. 
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Den del av föreslaget markområde för upphävande av detaljplan som ligger på fastigheten 
Häradsbäck 2:1 samt Häradsbäck 2:4 skifte 2, har aldrig blivit genomförd enligt gällande 
detaljplan. Enligt gällande detaljplan är markområdet planlagt för allmän platsmark för gata, 
park och parkering. Då detaljplanen aldrig har genomförts är marken fortfarande i privat ägo 
och består av skog/natur samt grusväg. 
 
Genomförandetiden på gällande detaljplan har gått ut. 
 

Gällande intilliggande detaljplan 
Detaljplan för Häradsbäck 2:1 m.fl. i Häradsbäck, Älmhults kommun, Kronobergs län. Laga 
kraft 24 juni 1991. 0765-P91/17 

 
Bild 7. Utsnitt från detaljplan 0765-P91/17. Y: Idrott. S1: Skola, förskola, fritidshem. 
 

Gemensamhetsanläggning, servitut och andra rättigheter inom eller direkt 
angränsande planområdet 
Gemensamhetsanläggning servitut och andra rättigheter fortsätter att gälla även efter ett 
upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län.  

Följande servitut och andra rättigheter finns för markområdet: 

 Rättighetstyp: Officialservitut 
Ändamål: Vägändamål, 6 m. 
Aktbeteckning: 07‐HÄU‐312 
Belastar: Häradsbäck 2:12 
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck 2:11 

 Rättighetstyp: Ledningsrätt 
Ändamål: Optisk fiberkabel 
Aktbeteckning: 0765-11/44.1 
Belastar: Häradsbäck 2:1, 2:12 m. fl. 
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck fiberförening ekonomisk förening 
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 Rättighetstyp: Byggnadsförbud enligt väglagen 
Ändamål: Byggnadsfritt område utmed allmän väg 
Aktbeteckning: 0765-P87/16 
Belastar: Häradsbäck 2:1 
 
 

  

Bild 8. Förrättningskarta.  Officialservitut (rättighet) för vägändamål redovisas med a.   
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Platsens läge och sammanhang 

Planområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle. 
 
Pågående markanvändning 
Häradsbäck 2:12 är bebyggd med en samlingslokal. Norr om samlingslokalen går en 
motionsslinga/elljusspår, genom fastigheten Häradsbäck 2:12. Det är Älmhults kommun som 
står för driften av motionsslingan/elljusspåret. Motionsslingan/elljusspåret kommer att flyttas 
inom fastigheten och säkerställs genom ett avtalsservitut. 

Den del av Häradsbäck 2:1 där detaljplan 07-HÄU-240 föreslås upphävas består av 
skog/natur samt grusväg som leder från väg 120 till Häradsbäck 2:12. 

 
Bild 9. Det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är markerat med rött. Ej skalenlig. 

 

  
Bild 10. Bygdegården på Häradsbäck 2:12 sedd söder ifrån. 
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Bild 11. Bygdegårdens norra fasad samt boulebanor på fastigheten Häradsbäck 2:12. 

 

 
Bild 12. Bygdegårdens norra fasad. Till höger syns elljusspåret som går genom fastigheten Häradsbäck 2:12. 
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Bild 13. Motionsslinga/elljusspår som går genom fastigheten Häradsbäck 2:12. 

 

Mark, vatten och vegetation 

Mark och vegetation 
Marken på Häradsbäck 2:12 utgörs av gräsmatta, grusbeläggning och motionsslinga (bild 8). 
Uppvuxna träd och buskar finns på fastigheten. Inom markområdet där detaljplanen föreslås 
upphävas finns på fastigheten Häradsbäck 2:12 i nordväst en stenmur. Den del av Häradsbäck 
2:1 där detaljplan 07-HÄU-240 föreslås upphävas består till största del av skog/natur samt 
grusväg som leder från väg 120 till Häradsbäck 2:12. 

  
Bild 14. Topografisk karta över Häradsbäck 2:12 och del av Häradsbäck 2:1. 

 

Jordbruksmark 
I direkt anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas finns jordbruksmark. 
Den bit jordbruksmark som finns inom området för upphävande av detaljplan, se bild 15, 
anges i gällande detaljplan, 07-HÄU-240, som parkering.  
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Bild 15. Jordbruksverket, WMS, jordbruksinventering Grönt skrafferad yta visar planlagd mark. Gul yta visar 
jordbruksmark. 

 

Strandskydd  
I direkt anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas, på jordbruksmarken, 
finns diken som bedöms vara grävda och omfattas därmed inte av strandskyddet.  
 
Ett större dike finns inom ett avstånd av 80 meter till markområdet där detaljplanen föreslås 
upphävas. Strandskyddet kan återinträda för mark som ligger inom 100 meter från detta dike, 
se bild 16.  
 

 

Bild 16. Markområdet där detaljplanen föreslås att upphävas är markerat med röd linje. Det större diket är 
markerat med tjock, blå linje. Ett avstånd av 100 meter från det större diket är markerat med svart, streckad 
linje. 
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Naturvärden 
Öster om Häradsbäck 2:12 finns stora sumpskogar med biologiska värden. Då det 
markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas ligger på ett avstånd av över 200 
meter till sumpskogen bedöms ett upphävande av del av detaljplan inte ha någon påverkan på 
sumpskogen.  
 

 
Bild 17. Sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsen är markerat med blåstreckad yta. 

 
 
Geotekniska förhållanden 
SGU:s jordartskarta visar att marken består av morän. 

 
Bild 18. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän. 

 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till markområdet för upphävande av 
detaljplan enligt fornminnesregistret (FMIS).  
 
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. Detta gäller även för icke planlagda 
områden 
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Bebyggelse 
I anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas ligger privata villor utmed 
väg 120, se bild 19–22. På Häradsbäck 2:12 finns en bygdegård, se bild 19 samt bild 10–12. 

 
Bild 19. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
 

 

 
Bild 20. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 

Bygdegård 

bild 10-12 

Byggnad 

bild 20 Byggnad 

bild 21 

Byggnad 

bild 22 
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Bild 21. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
 

 

 
Bild 22. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
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Gator och trafik 
Väg 120 går förbi markområdet där detaljplanen föreslås upphävas.  Från väg 120 går en 
grusväg till fastigheterna Häradsbäck 2:23 och Häradsbäck 2:12. 
 

 
Bild 23. Till höger i bild ser man väg 120. Till vänster om väg 120 ser man del av markområdet där detaljplanen 
föreslås upphävas samt den grusväg som leder till Häradsbäck 2:23 och Häradsbäck 2:12. 
 
Teknisk försörjning och ledningar 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Älmhults 
kommun har VA-ledningar inom fastigheten Häradsbäck 2:12. Ledningar för Elljusspåret och 
dess ledningar finns både på fastigheten Häradsbäck 2:12 och Häradsbäck 2:1 
 

Hälsa och säkerhet  

Buller 
Häradsbäck 2:12 påverkas av trafikbuller från väg 120. En bullerutredning har tagits fram av 
MiljöInvest AB, daterad 2021-07-16. 
 
Sammanfattad bedömning från bullerutredning 
Ljudnivå vid fasader: 
Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed 
samtliga fasader vid det planerade bostadshuset (bygdegården). Det innebär att förordningens 
krav klaras och att det ur bullersynpunkt inte finns några hinder för den planerade 
ombyggnationen.  
Även i övriga delar av fastigheten Häradsbäck 2:12 är ljudnivån generellt relativt låg vilket 
gör att det ur bullersynpunkt bör vara möjligt att bygga ytterligare bostadshus.  
 
Ljudnivå vid uteplats: 
Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA) 
klaras utmed samtliga fasader vid bygdegården. Det innebär att det ur bullersynpunkt fritt kan 
lokaliseras uteplatser utmed husets fasader. 
 

Farligt gods 
Häradsbäck 2:12 ligger 40 meter från Älmhultsvägen (väg 120) som är utpekad led för farligt 
gods.  
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För att kunna bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult har en 
riskutredning tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Sweco Environment AB, 2018-06-19). Riskutredningen visar att byggnader i max fyra 
våningar kan byggas om de placeras minst 50 meter från räls eller körbanans kant.  
 

Radon 
I översiktsplanen för Älmhults kommun 2016 står föjande: Radon Större delen av kommunen är 
lågriskområden för radon. Området söder om Häradsbäck är ett högriskområde för radon, risken kan även vara 
förhöjda i områden med isälvssediment.  
Riktlinjer: - Ny byggnation ska ske radonskyddat där det är normal- eller lågrisk - Det går bra att bygga 
bostäder inom högriskområden för markradon under förutsättning att byggnaden radontätas mot marken. 
 

Uranhalten och markstrålningen är hög inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i 
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan 
uran och radon. Jorden inom planområdet består till största delen av morän. Morän har 
generellt en medelhög genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan 
transporteras ut i luften. Markens strålning och genomsläpplighet gör området till ett 
riskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av radon vid 
nybyggnation kan en tät konstruktion mot marken utföras.  

För bygdegården på Häradsbäck 2:12 har en radonmätning utförts som visar på nivåer över 
gällande riktvärden. Det har utretts att man med teknisk lösning kan uppnå godkända nivåer 
för radon, detta hanteras i bygglovsprocessen. 

   
Bild 24. Karta från Sveriges geologiska undersökning som visar markens uraninnehåll (ppm) mätt från flyg. 

 
 
Markföroreningar 
Tidigare markanvändning ger inte anledning att misstänka att marken skulle vara förorenad. 
Området finns inte redovisat i Länsstyrelsens lista över misstänkta förorenade områden.  
Om det på en fastighet upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndighet genast underrättas. 
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Skred- och rasrisk 
Jordarten inom planområdet består av morän och det föreligger ingen generell skred- eller 
rasrisk.  
 
Översvämningsrisk 
Det finns ingen översvämningsrisk till följd av höga flöden i vattendrag enligt MSB:s 
beräkningar av 100- och 200-årsflöden.  

 

 
Bild 25. Lågpunkter 
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PLANFÖRSLAG  
Planförslaget är att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län. Se bild 26–27. 

 
Bild 26. Det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är markerat med röd,  
streckad linje. Ej skalenlig. 
 

 

 
Bild 27. Grundkarta där markområdet där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är  
markerat med röd, streckad linje. För de områden som är markerade med svart streckprickad linje fortsätter 
planen att gälla. Ej skalenlig. 
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KONSEKVENSER 
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Ställningstagande 
Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan  
bedöms inte detaljplanens upphävande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 
miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
 

Konsekvenser för miljö och hälsa 

Stads- och landskapsbild 
När kommunen upphäver en detaljplan, eller del av detaljplan, uppstår ett planlöst läge. Det 
innebär att området inte längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en 
lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en 
ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt.  
 
Då fastigheten Häradsbäck 2:12 ligger i utkanten av byns bebyggelse bedöms upphävandet av 
del av detaljplan ha en liten påverkan på stads och landskapsbilden. 
 
Mark, vatten och översvämningsrisk  
Ett upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län bedöms inte medföra någon 
påverkan på mark, vatten och översvämningsrisk. 
 
Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Ett upphävande av del av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län, bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller 
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder 
vidtas. 
 
Det är osannolikt att ett upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett 
område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, skulle 
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orsaka några betydande föroreningar. Kommunledningsförvaltningen ser ingen risk att 
planförslaget äventyrar MKN för vatten.  
 
Trafik och buller 
Ett upphävande av del av detaljplan 07-HÄU-340 bedöms inte medföra påverkan på 
trafiksituationen och bullersituationen i området. 
 

Sociala konsekvenser 

Funktionen samlingslokal säkerställs inte längre om gällande detaljplan upphävs.  
Om bygdegården byggs om till bostad kommer detta innebära att endast elljusspåret samt den 
samfälliga vägen blir tillgängliga för allmänheten. Centralt i Häradsbäck, ca 100 meter från 
bygdegården och i anslutning till elljusspåret, finns en grönyta/fotbollsplan som ägs och sköts 
av kommunen. Grönytan kan användas av allmänheten. Möjligheten till att nyttja en 
samlingslokal i Häradsbäck kommer dock inte att säkerställas längre om detaljplanen 
upphävs. Det finns dock andra aktiva samlingsplatser i byn som används.  
 
Om del av detaljplan 07-HÄU-340 upphävs finns det inget som motsäger att bygdegården ska 
kunna fortsätta vara bygdegård om det är det som föreningen som idag äger bygdegården vill.  
 
Allmänhetens upplevelse av elljusspåret kan komma att förändras med en eventuell bostad 
längs med elljusspåret. För att säkerställa att elljusspåret nyttjas av allmänheten även om 
bygdegården byggs om till bostad och för att risken med att känslan av att inkräkta på privat 
tomt ska minimeras kommer elljusspåret att dras om enligt bild 28. 
 
Då elljusspåret redan finns och då ett avtalsservitut för detta ska skrivas in i fastighetsregistret 
är kommande köpare medvetna om att elljusspåret ska fortsätta att finnas.  
 

 
Bild 29. Karta som visar hur elljusspåret ska flyttas. Röd linje visar var elljusspåret kommer att gå efter flytt och 
grön linje visar var elljusspåret går idag. Ej skalenlig. 
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Barnperspektivet 
Upphävandet av del av detaljplan medför troligtvis att samlingslokalen försvinner och detta 
kan påverka barns möjlighet att använda och vistas på platsen. Motionsslingan kommer dock 
att finnas kvar med hjälp av servitut och i närheten finns en kommunalt ägd 
grönyta/fotbollsplan som barnen kan använda. 
 

Omgivningspåverkan 

En konsekvens blir att boende i området inte säkert kan veta hur det markområde där 
detaljplanen upphävs kommer användas och skötas av fastighetsägarna. Bygglov eller 
anmälan kan komma att krävas för ny bebyggelse eller ändringar. 
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GENOMFÖRANDE  
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 
Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum 
som beslutet om upphävande vinner laga kraft. 
 

Fastighetsrättsliga frågor  

Befintliga rättigheter kommer fortsättningsvis att gälla. Ett upphävande av del av detaljplan 
kommer inte att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck Fiberförening 
Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1. Ett upphävande av del av detaljplan kommer inte att 
påverka officialservitut 07-HÄU-312. 
 
Servitut ska skapas för befintligt kommunalt vatten och avlopp på Häradsbäck 2:12.  
 
Ett avtalsservitut har upprättats för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
Avtalsservitutet har skickats in till Lantmäteriet för att läggas in i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
 
Den grusväg som går mellan väg 120 och Häradsbäck 2:12 ligger som allmän platsmark gata i 
gällande detaljplan. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna Häradsbäck 2:4, 2:12 och 
2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett avtalsservitut upprättats för vägen som 
går över fastigheten Häradsbäck 2:1, se röd markering på bild 29. Avtalsservitutet har skickats 
in till Lantmäteriet för att läggas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Bild 29. Ej skalenlig. 
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Ekonomiska frågor  

Upphävandet av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, bekostas av fastighetsägaren 
till Häradsbäck 2:12 

Kostnader som uppkommer i samband med eventuellt skydd eller flytt av befintliga, 
markförlagda kabelanläggningar eller andra befintliga tekniska anläggningar ska bekostas av 
den part som initierar åtgärden. 
 
I de avtalsservitut som har upprättats för vägen som går mellan väg 120 och Häradsbäck 2:12 
står följande: Härskanden underhåller och sköter väg över tjänandefastigheten, så den 
behåller samma standard som vid överenskommelsetillfället. Skador som uppkommer på väg 
orsakade av tjänande fastighet bekostas av denna. 

 

Tekniska frågor  

Ledningar 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Kablarnas 
exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.   
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
25 maj 2022 
 
Karin Wennberg     Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer 
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Undersökning Berörs 

ej 
Påverkan  Kommentarer 

Upphävande av del av 
detaljplan  

”Förslag till 
byggnadsplan för ett 
område i östra delen 

av Häradsbäcks 
samhälle i 

Almundsryds köping, 
Kronobergs län” 

   

  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård1 x      
Friluftsliv1   x   Ett avtalsservitut har 

upprättats för 
motionsslingan/elljusspåret. 
Elljusspåret kommer få en 
ny dragning. 

Kulturmiljövård x      
Kommunikationer x      
Skyddad natur       
Naturreservat1 x      
Natura 20001 x      
Biotopskydd1 x      
Ängs- och betesmarker1 x      
Våtmarker1 x      
Sumpskogar2  x    Öster om Häradsbäck 2:12 

finns stora sumpskogar med 
biologiska värden. Då det 
markområde där detaljplan 
07-HÄU-340 föreslås 
upphävas ligger på ett 
avstånd av över 200 meter 
till sumpskogen bedöms ett 
upphävande av del av 
detaljplan inte ha någon 
påverkan på sumpskogen.  
 

Nyckelbiotoper1 x      
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Växt- och djurliv, 
rödlistade arter3 

x      

Strandskydd   x   Ett större dike finns inom 
ett avstånd av 80 meter till 
markområdet där 
detaljplanen föreslås 
upphävas. Strandskyddet 
kan återinträda för mark 
som ligger inom 100 meter 
från detta dike 

Vatten       
Grundvatten x      
Ytvatten x     
Dricksvattentäkt x     
Dagvatten x     

Kulturmiljö       
Fornminnen x      
Kulturmiljöprogram x      
Kulturhistorisk miljö x      
Hushållning       
Mark, vatten och 
infrastruktur 

x      

Hälsa & miljö       
Buller x      
Föroreningar luft x      
Föroreningar vatten x      
Föroreningar mark x        
Lukt x      
Ljus x      
Radon x     Markradonet är högt inom 

markområdet detta hanteras 
i bygglovsprocessen. 

Strålning, 
elektromagnetiska fält 

x      

Miljömål & hållbar 
utveckling 

x      

Säkerhet       
Trafik x      
Farligt gods  x      
Översvämning x      
Ras och skred x      

Övrigt       

Mellankommunala 
frågor 

x      

Andra planer och 
program 

x      

Samlad bedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 

 

 
 


