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GRANSKNINGSHANDLING 

Diarienummer 2019-039 

Datum 2019-06-17 

Samrådsredogörelse 

Detaljplan för Runneryd 1:1, Hembygdsparken 

Nässjö stad och kommun 

Samrådsförfarande 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 20 maj – 16 juni 2019. Samrådet har kungjorts i 
Smålands Dagblad. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på samhällsplaneringskon-
toret, på medborgarkontoret i Nässjö och på Nässjö kommuns webbsidor på Internet. Detalj-
planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen. 

Yttranden utan anmärkningar eller synpunkter 
Yttranden utan anmärkningar har inkommit från 
1. E.ON Energidistribution AB
2. Skanova
3. PostNord AB
4. Nässjö Affärsverk AB

Yttranden med synpunkter 

Sammanfattade synpunkter Planförfattarens kommentar 
Förslag till justering och komplettering av detaljpla-
nen redovisas med kursiv stil. 

1. Nässjö Hembygdsförening

2019-06-10 
Har tagit del av rubricerad detaljplan i sam-
band med samrådsmöte den 27 maj i Hem-
bygdsparken och har följande synpunkter: 

Vi tycker att gränsen mot Toftastugan bör 
förläggas på 10 meters avstånd och parallellt 
med Toftastugan.  

Plankartan kompletteras efter yttrandet. Kvarters-
marken förläggs med ett avstånd av 10 meter från 
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Vi anser vidare att en prickad zon på fem 
meter ska markeras på plankartan i gränsen 
mot Hembygdsparken. Dessa synpunkter re-
dovisas på plankartan.  

Ersättningsbyggnad förutsätter vi att en så-
dan kommer uppföras genom kommunens 
försorg. 
I övrigt har vi inget att erinra. 

Toftastugan i nordlig riktning och fem meter i väst-
lig riktning. En prickad zon på fem meter har lagts 
till. 

Frågan regleras inte formellt i detaljplanen, 
dock finns ett stycke i planbeskrivningen som 
beskriver ett sådant genomförande. Tekniska 
serviceförvaltningen är ansvarig för genomfö-
randet.  

2. Länsstyrelsen

Prövningsgrunder enligt PBL 11 
kap. 10§ 
HÄLSA OCH SÄKERHET, BULLER 

Planbeskrivningen anger att det låga antalet bi-
lar i området inte förväntas orsaka problem 
med buller. Länsstyrelsen anser att även om 
området inte är utsatt för särskilt höga trafik-
mängder så bör kommunen redovisa vilka 
trafikmängder det rör sig om och därefter be-
döma vilka bullernivåer som sannolikt kommer 
att uppstå vid de områden i planen som kan 
komma att nyttjas för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. 

Råd enligt 2 kap. PBL 
UTFORMNING, LOKALISERING, KUL-
TURMILJÖ 

Hembygdsparken kan på goda grunder antas 
utgöra en viktig kulturmiljö för de boende i 
Nässjö. Vid sidan av de historiska värden som 
kan kopplas till de enskilda byggnaderna i om-
rådet utgör området också ett viktigt 
grönområde. Kommunen anger att planområ-
det omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen för Nässjö stad från 2016. 
Hembygdsparken har där identifierats som ett 
kulturhistoriskt viktigt område med värdefulla 
byggnader och bebyggelsestruktur. 
Kommunen anger vidare i planbeskrivningen 
att ”då planområdet är lokaliserat 
i hembygdsparken är det särskilt relevant att lyfta fram 
kulturmiljön i det fortskridande 

Planbeskrivningen kompletteras enligt yttrande. 
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planarbetet.” 
Länsstyrelsen tycker att det är bra att kommu-
nen uppmärksammar kulturvärdena i området 
men är tveksam till vad det fortskridande 
planarbetet innebär. Det är i den aktuella plan-
processen som avvägningar mellan olika intres-
sen behöver tydliggöras och eventuella värden 
behöver säkerställas i detaljplanen. Exempelvis 
kan tillåten exploateringsgrad, placering och ut-
formning av byggrätten användas för att mini-
mera eventuella negativa konsekvenser på kul-
turvärdena i närområdet. Planen bör tydligare 
redovisa hur man i planen tagit hänsyn till de 
kulturhistoriska och rekreativa värden som är 
kopplade till parken liksom vilken anpassning 
som görs till närområdet. Anpassning kan ske 
genom exempelvis val av fasadmaterial såsom 
kommunen föreslagit men även 
genom exempelvis reglering av byggnadshöjd 
och placering ut med gatan. Anpassningen kan 
ske med hänsyn till såväl den äldre bebyggelsen 
i parken som den omgivande moderna bebyg-
gelsen. En placering i nära anslutning till gatan 
skulle också ge förutsättningar för en mer har-
monisk övergång mot grönområdet. 
Länsstyrelsen ställer sig aningen tveksam till att 
möjliggöra en byggrätt med 15 meter i nock-
höjd utifrån resonemanget att förskolan ska 
kunna byggas i två plan. Planbeskrivningen bör 
tydligare redovisa hur en fullt utnyttjad bygg-
rätt förhåller sig till omgivande bebyggelse och 
parken. 

FRIYTOR 

Planbeskrivningen hänvisar till Boverkets väg-
ledning när det gäller skolors/förskolors ute-
miljöer. Vid planering av nya förskolor anser 
Länsstyrelsen att dessa typer av vägledningar 
bör följas så långt det är möjligt för att säker-
ställa goda förutsättningar för barns utevistelse. 
Då planen saknar begränsning av byggrättens 
omfattning kan planen inte anses säkerställa 
lämpliga friytor. Planens lämplighet bedöms ut-
ifrån fullt utnyttjad byggrätt och friytorna bör 
enligt Länsstyrelsen säkerställas i planskedet 
och inte lämnas till bygglovsskedet. Att hänvisa 
till att det finns ytor utanför skolans/försko-
lans egna fastighet som går att nyttja som 
friytor upplever Länsstyrelsen som tveksamt då 
förskolan inte kan styra över dessa ytor och det 

Planbeskrivningen kompletteras enligt yttrande. 

Planbeskrivningen kompletteras enligt yttrande. 
Egenskapsbestämmelse om högsta nockhöjd sänks till 
11 meter. I och med denna bestämmelse kommer 
mindre mark i Hembygdsparken att behöva tas i an-
språk av förskolans huvudbyggnad. Genom att också 
ange egenskapsbestämmelse om fasadmaterial så har-
moniserar ny byggrätt med Toftastugan som även 
den är i två plan och i träfasad. Plankartan kom-
pletteras även med egenskapsbestämmelse om högsta 
byggnadshöjd om 8 meter.   

Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelser 
e1 och e2. Dessa egenskapsbestämmelser styrs hur stor 
del av planområdet som får bebyggas. Genom dessa 
bestämmelser får maximalt 1242 m2 bebyggas, om 
man dessutom räknar bort ytan inom användnings-
området S som avses för parkering återstår  vilket 
ger en total yta på 1995 m2(26,6 m2 per barn). 
Ytorna är fullt rimliga utifrån den omgivning 
som skolan har tillgång till. Samutnyttjade av 
grönytor för allmänhet och skolverksamhet är 
vanligt förekommande och ett sätt att utnyttja 
befintliga resurser på ett hållbart sätt, och 
minska ianspråktagandet av parken i detta fall. 
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kanske därmed också inte är så sannolikt att de 
ytorna används i den dagliga utevistelsen. 

ARKEOLOGI 

Länsstyrelsen bedömer att arkeologisk utred-
ning inte krävs, men påminner om arbetsföre-
tagarens skyldighet enligt 2 kap. 10 § andra 
stycket KML att omedelbart avbryta arbetet 
och anmäla till Länsstyrelsen om fornlämning 
skulle påträffas under arbetet. 

TRAFIKFRÅGOR 

Planbeskrivningen bör tydligare beskriva kon-
sekvenserna av en fullt utbyggd plan med avse-
ende på exempelvis tillkommande trafikmängd. 

Undersökning om miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. 

Den angränsande parken avses nyttjas framför-
allt för de äldre barnen. För detta behöver inte 
skolan styra över ytorna. Lekpark finns strax 
söder om den tänkta skolan. För tomten skapar 
även parken en omgivning av grönska och kul-
turvärden.  

Yttrandet har noterats och vidarebefordras till 
utförare. 

Planbeskrivningen kompletteras med bättre redovis-
ning av genomförd föreliggande detaljplan. 

3. Höglandets räddningstjänstförbund

Förbundet ser gärna att mjuk och hård trafik 
skiljs åt för att minska påkörningsriskerna. 

Som samordnare för kommunens brottsföre-
byggande arbete ser förbundet två saker som 
den Hembygdsparken, med fokus på vattentor-
net och kringliggande ytor, en samlingsplats för 
ungdomar. Byggnaden som ärendet avser har 
placerats mellan vattentornet och Runneryds-
skolan, ytterligare en vanlig samlingsplats för 
ungdomar i området. Ett nytt inhägnat område 
mellan två samlingsplatser kan vara attraktivt 
och öka sannolikheten att dessa ungdomar 
istället söker sig till den nya platsen. Detta bör 
finnas med i verksamhetens planering av ute-
miljön då dessa typer av samlingsplatser ofta 
utsätts för nedskräpning och ibland även för 
direkt skadegörelse på byggnad. Hembygdspar-
ken har flertalet gånger varit utsatt för anlagda 

Yttrandet har noterats och vidarebefordrats till 
verksamhetsutövaren. Denna typ av anpass-
ningar och åtgärder styrs inte av detaljplanen.  
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bränder. Detta bör tas i beaktning när byggna-
den planeras. 

För det andra finns det indikatorer på att drog-
försäljning förekommer i och runt Hembygds-
parken. Försäljningen flyttar runt som reaktion 
på polisens arbete, men parken är en plats där 
denna typ av aktivitet ofta återkommer till. 
Försäljningen bör inte ge någon direkt påver-
kan på den planerade verksamheten, dock kan 
det leda till framförallt nedskräpning i form av 
fimpar, kanyler och behållare. Detta bör finnas 
med i verksamhetens planering av hur utom-
husområdet undersöks och städas.  

4. Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets samråds-
handlingarna har följande noterats: 
För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras 
Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 

På plankartan finns en sträcka med bestäm-
melse om utfartsförbud utlagd i planområdes-
gränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får en-
ligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna 
platser. Detta innebär att det inte är möjligt att 
lägga denna typ av bestämmelse i en planområ-
desgräns 
av följande skäl: I en planområdesgräns går det 
inte att säkerställa att det är allmän plats eller 
även i fortsättningen kom-mer att vara allmän 
plats i den angränsande planen. Bestämmelsen 
reglerar dessutom indirekt något som ska gälla 
för området utanför det i planförslaget aktuella 
planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Bo-
verkets konsekvensutredning inför införandet 
av de allmänna råden för planbestämmelser. 
Kommunen kanske kan utforma plankar-
tan/planområdet på ett annat sätt för att und-
vika dessa problem eller undvika att reglera ut-
fartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa pla-
ner har liknande problem lösts genom att kom-
munen har utökat planområdet med en remsa 
bestående 
av några meter allmän plats utanför stängs-
let/utfartsförbudet. 

Plankartan revideras i enlighet med yttrandet. 
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5. Närboende
Oljudet från förskolans barn kommer att vara 
mycket störande för oss när det är så nära till 
vårt hus, dessutom jobbar jag obekväma tider 
vilket kan vara nätter o kvällar som gör att jag 
sover på dagarna. Jag har bott i Norråsagatan 44 
förut, jag hade mycket längre avstånd från Run-
nerydskolan till mitt sovrum på tredje våningen 
och ändå väcktes jag av oljudet från lekande 
barn, så när vi köpt vårt hus var detta något vi 
tänkt mycket på, för att det var ett problem för 
oss innan. 

Ringgatan är en liten gata inte så bred, och trafi-
ken kommer att ökas betydligt och blir mycket 
störande för oss som bor här, föräldrar kom-
mer att köra in och ut från parkeringen för att 
lämna och hämta sina barn, det kommer att 
vara mycket störande för oss med tanke på att 
parkeringen är precis utanför vårt hus. Vi har 
haft lite oro innan för bilar som kör in och ut 
från parkeringen med tanke på våra små barn 
som leker i hembygdsparken, skulle det bli ännu 
mera trafik här vågar man inte släpa barnen till 
parken mera, vilket är jätte trist! 

Vårt garage nedfart är också precis intill utfar-
ten till parkeringen, också där blir det jobbigt 
att köra in och ut när det blir mycket mera tra-
fik på Ringgatan. 

Vi köpte huset här på grund av utsikten ut till 
Hembygdsparken och självklart läget som är 
centralt men ändå väldigt lugnt läge, utsikten 
kommer att förstöras helt för vår del om det 
byggs en förskola som dessutom är två vå-
ningar! Detta kommer förstöra utsikten mot 
Hembygdsparken och förändra läget mycket 
negativt för oss. 

Vårt hus är vårt största investering, alla som kö-
per hus har väl tänkte att man gör en investe-
ring som kommer att öka i värdet framåt i ti-
den, om det byggs en förskola så nära intill vårt 

Ljudnivåer från förskola styrs inte i de-
taljplanen. Förskola räknas inte som en 
verksamhet där skyddsavstånd normalt 
tillämpas i förhållande till bostäder. Av-
saknaden av generella riktvärden inne-
bär att varje enskilt fall får bedömas för 
sig, utifrån de förutsättningar och den 
lokalisering som föreligger. 
Barnens aktiviteter på förskolans gård 
kan förvisso ge ljudstörningar, men fre-
kvens och omfattning i normalfallet 
torde inte innebära ett sådant tillskott av 
ljud att omgivningen utsätts för bety-
dande olägenheter. I allmänhet uppfat-
tar människor inte barns lek och skrik 
som en störning enligt 9 kap 3 § miljö-
balken, men om klagomål på buller från 
förskoleverksamheten uppstår får dessa 
utredas och prövas av Samhällsplane-
ringskontoret. 

I dagsläget används Ringgatan av cirka 
300 fordon under ett årsmedeldygn. De-
taljplanens genomförande kommer öka 
trafiken på Ringgatan under vissa tider, 
främst morgon mellan kl. 7-9 och efter-
middag mellan kl. 15-18. Ökningen be-
döms inte vara så stor att några buller-
rikvärden eller icke acceptabla trafiksä-
kerhetsproblem uppstår.  

Se kommentar ovan. 

Noteras. Det finns inga garantier på nå-
gon plats att den boendemiljö man har, 
och utsikt med mera kommer bestå över 
tid. När förändringar görs så ska de följa 
lagstiftningen och kan tyvärr upplevas 
negativa även om de överensstämmer 
med bland annat plan- och bygglagen. 

Hur värdet eventuellt förändras är svårt 
att uttala sig om. Vissa kan se det som 
en fördel med förskola och mer rörelse i 
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hus kommer detta att påverka värdet mycket 
negativt! Det kommer att sänka värdet rejält på 
vårt hus, det är väl ingen som vill ha en sådan 
värde minskning på största investering man har 
gjort. 
 
 
 
Många skolgårdar och förskola gårdar fylls av 
ungdomar efter att skolorna stängs fram till 
sent på nätterna! Det kan vara mycket störande 
till grannar nära till skolan och lekande barn på 
skolgårdar, men största negativa påverkan är väl 
att det sker försäljning av droger i dessa platser 
när det är lite folk där! sådant vill vi inte ha nära 
intill vårt hus! jag vet att det sker utanför i par-
keringen för att jag har sett det själv och anmält 
det så många gånger till polisen, om det byggs 
en förskola utanför vårt hus som har Hem-
bygdsparken i baksidan av förskolan kommer 
det att vara en skymd plats för allmänheten, vil-
ket blir populär plats för olagliga affärer som vi 
inte vill ha så när intill vår hus. 

 
 

Det är självklar jätte bra att det byggs nya för-
skolor i Nässjö, det behövs verkligen, men vi 
tycker att platsen ni valt vid Hembygdsparken 
är fel! det finns många andra bättre platser att 
bygga en förskola på här i Nässjö, som dessu-
tom har mycket bättre insyn för allmänheten, 
närmast till oss här kan jag nämna parken vid 
Sturegatan och Runnerydsgatan som ett förslag, 
större mark yta att bygga på, mer synlig till all-
mänheten omkring, ett äldreboende i närheten 
vilket kan vara trevligt för dem äldre att ha en 
förskola utan för deras fönster, nära till buss-
hållplatsen, jag bifogar några bilder på parken 
nedan: Bild bifogad yttrandet 
 
Sist vill jag nämna att ta en kaffe och lyssna till 
alla fåglar i parken med den magiska utsikten 
hemifrån är något vi gärna vill ha kvar, ändra 
inte på det! tänk på oss som kommer att drab-
bas mycket av det här bygget, vi vill inte flytta 
här ifrån, ta hänsyn till våra synpunkter och 
snälla tänk om. 
 

närmiljön medan andra upplever det ne-
gativt. Men denna typ av förändringar 
händer på olika platser och eventuella 
värdeminskningar eller värdeökningar är 
mycket svåra att utreda och regleras inte 
i samband med nya detaljplaner och 
byggnationer.  
 
 
Detta är svårt att veta i förhand vad 
denna förändring skulle kunna innebära 
i detta avseende. Det är dock inte osan-
nolikt att ett genomförande av detalj-
plan kan få motsatt effekt med mer rö-
relse i området, att förskolan används 
även kvällstid samt larmas av behörig 
personal nattetid, tillsynen i området 
ökar med mera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen bedömer att nu aktuell 
plats är bättre då en mindre del av den 
större Hembygdsparken tas i anspråk, 
en del som idag inte utnyttjas så mycket. 
Parken vid Sturegatan/Runnerydsgatan 
hade försvunnit i sin helhet om skolan 
skulle byggas där. Direkt närhet till 
hembygdsparken är också en fördel för 
skolan.  
 
 
 
 
 
Noteras. Hembygdsparken bedöms 
även i fortsättningen kunna nyttjas av 
allmänhet och närboende på detta sätt.  
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Förslag till beslut 
Samhällsplaneringsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och beslutar om 
granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18 §. 
 
 
Samhällsplaneringskontoret 
 
 
 
Fredrik Rendahl 
planarkitekt 

 


