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Inledning 

Planhandlingar 
• Plankarta med planbestämmelser (separat karta) 
• Denna planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation med inslag av centrumverksam-
het vid Sandsjövägen, samt att omvandla befintlig industri-/kontorsbyggnad till bostäder. 
Detta görs genom att omvandla mark i centrala Sävsjö som idag är planlagt som kvarters-
mark för industri till kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet för fastigheten Lju-
set 8. Fastigheten är centralt belägen och omvandling från industri- till bostads- 
/centrumändamål är förenligt med planerna för stadens utveckling.  

Plandata 
Planområdet är beläget i västra Sävsjö strax norr om centrum och omfattas endast av fastig-
heten Ljuset 8. Inom planområdet finns en befintlig byggnad uppförd runt 1910. Fastigheten 
ägs idag av Njudung Energi Sävsjö AB och är ca 4 000 kvadratmeter stor. Njudung Energi 
Sävsjö AB är hälftenägt av Sävsjö kommun och Njudung Energi Vetlanda AB.  

 Planområdet rödmarkerat. 
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Tidigare ställningstagande 
Området är sedan tidigare detaljplanelagd för industriändamål, detaljplan för kv Ljuset inom 
Sävsjö tätort, Sävsjö kommun laga kraft 1988-12-29. Området är inte utpekat i kommunens 
översiktsplan (2012). 

 

  
Detaljplan för kv Ljuset inom Sävsjö tätort, Sävsjö kommun laga kraft 1988-12-29. 
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Vy mot Slättsjön sett från planområdet. 

Förutsättningar 

Natur, mark och vegetation 
Östra delen av fastigheten mot befintligt flerbostadskvarter utgörs av en kraftig slänt. Denna 
nivåskillnad mellan fastigheterna hanteras med en befintlig stödmur längs med den östra 
fastighetsgränsen. I övrigt är fastigheten relativt plan med en svag lutning öster ut. 

Drygt 50 meter öster om fastigheten rinner Sävsjöån även kallad Torkån. Sävsjöån uppnår 
enligt gällande miljökvalitetsnorm för vatten inte god kemisk status, och risk finns för att 
kemisk status inte uppnås till 2027 (enligt Viss, Vatteninformationssystem Sverige). Vissa 
åtgärder för att förbättra situationen är vidtagna, andra planerade. Den sanering av Ljuset 8 
som genomförts kommer att ytterligare förbättra utsikterna för den kemiska statusen genom 
att risken för läckage av föroreningar minskat. 

Enligt SGU:s jordartskarta består området av isälvssediment med inslag av kärrtorv, med ett 
jorddjup på 3-5 meter. Enligt genomförd provtagning består översta lagret av asfalt med un-
derliggande bärlager. Därefter naturlig jord, cirka 0,5 meter under markytan. I några få 
punkter bestod det naturliga materialet av sand med mörkare partier som antas vara natur-
liga. 

  

Foto på byggnader inom planområdet. 
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Bebyggelse 
Sydöst om Ljuset 8 ligger ett flerbostadskvarter byggt på 1980-talet. Längre söderut är bygg-
naderna och området utpekat i den kulturhistoriska utredningen som genomfördes 1989 av 
Jönköpings läns museum på uppdrag av Sävsjö kommun. Väster och norr om fastigheten 
ligger det en- och tvåbostadshus med varierande byggnadsår, allt från tidigt 1900-tal till 
1970-tal. 

Inom fastigheten längs med Sandsjövägen ligger en tvåvåningsbyggnad som är den ursprung-
liga huvudbyggnaden. Öster om denna finns även en större garagebyggnad. Tidigare har 
Njudung Energi använt huvudbyggnaden som kontor- och lagerlokal, idag står den oanvänd. 

Kulturmiljö 
Historiskt sett har olika verksamheter bedrivits inom fastigheten. Runt 1910 uppfördes Säv-
sjös första gasdrivna elverk på fastigheten. I denna byggnad fanns förutom elverket även en 
lagerlokal för ackumulatorbatterier. 1919 såldes dessa och i ackumulatorhallen ska ett varm-
badhus legat under åren 1923–1954 där en ångpanna användes för värme och varmvatten. 
När badhusverksamheten upphörde gjordes en grundlig renovering och omdisponering av 
lokalerna.  

Ur bygglovsarkivet från år 1910 och 1953. 
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Fastigheten är utpekad i en industrimiljöinventering daterad 1995-10-10 utförd av Länssty-
relsen i Jönköpings län. I denna går bland annat följande att läsa: 

Anläggningen ligger i Sävsjös norra del, i ett område som huvudsakligen präglas av bo-
stadsbebyggelse. Huruvida anläggningen utmed Sandsjövägen uppfördes som mekanisk 
verkstad eller gasverk är osäkert, eventuellt kan bådadera ha funnits inom fastigheten. 
Från den äldre produktionen är det i stort sett bara en travers som finns kvar. Idag finns 
Sävsjö elverk i lokalerna. 

Vidare i dokumentet beskrivs byggnadernas exteriör, dock finns inga rekommendationer för 
bevarande att läsa i detta dokument. 

Förorening 
Fastigheten har sedan tidigare haft en identifierad, och vid markundersökning bekräftad, 
förorening. I samband med planerad försäljning utfördes en utförlig markundersökning och 
därefter följande sanering under våren 2020. Efter sanering uppfyller fastigheten till största 
delen riktvärden för lämpligt bostadsändamål (känslig markanvändning, KM), dock med 
viss kvarlämnad förorening knuten till grundmuren till garagebyggnaden och vid ledningarna 
inom u-området. Vid eventuella schaktningsarbeten eller ombyggnad/rivning av aktuellt ga-
rage eller i närheten av ledningarna/transformatorstationen måste hänsyn tas till kvarläm-
nad förorening och kontakt med tillsynsmyndigheten tas för samråd om eventuellt provtag-
ning. 

På plankartan har garaget avgränsats med administrativ bestämmelse, villkor för lov a – 
bygglov får inte ges innan marken har sanerats till nivå för känslig markanvändning, KM. 
Byggnation där grävningsarbeten inte krävs, till exempel tak- eller fasadbyte, kan bygglov ges 
utan att marken har uppnått KM. 

 

  

Provtagningsplan för Ljuset 8. 
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Service och trafik 
Området ligger i nära anslutning till centrum med drygt 300 meter till torget och stationen. 
Från stationen finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik (tåg och buss). Från om-
rådet är det gång- och cykelavstånd till förskola och skola. 

Biotoper 
Inom planområdet finns inga kända biotoper. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Drygt 80 meter väster om aktuell fastig-
het finns ett registrerat fornminne, avrättningsplats. De avrättade grävdes ofta ned i närheten 
av avrättningsplatsen, risken bedöms som liten att begravda ska påträffas på den aktuella 
fastigheten. Dock har fastighetsägaren skyldighet enligt Kulturmiljölagen att avbryta arbetet 
och anmäla till Länsstyrelsen om fornlämning skulle påträffas under exempelvis ett grävar-
bete. 

 

Dagvatten 
Aktuellt planområde har idag hårdgjorda ytor. Dagvattensystemet som aktuell fastighet är 
kopplad mot är väl dimensionerat med mycket grönytor omkring. Detta tillsammans med att 
utloppet för dagvattensystemet ligger strax nerströms aktuell fastighet gör att dagvattensitu-
ationen är väl fungerande. 

Ur fornsök, avrättningsplats markerad med röd cirkel. 
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Planförslag 

Bebyggelse 
Den föreslagna detaljplanen ges användningen kvartersmark bostäder och centrumverksam-
het. Höjden på byggnader begränsas till en nockhöjd på tio meter. Byggrätten regleras med 
prickmark som är förlagd mot fastighetsgräns i syfte att ytterligare byggnader inte ska uppfö-
ras i omedelbar närhet till gatan och heller inte för nära den kraftiga slänten i östra delen av 
fastigheten. U-området vid södra fastighetsgränsen säkerställer att området ska vara tillgäng-
ligt för de befintliga allmännyttiga underjordiska ledningarna.  

Utfart 
Utfart bör ske enligt illustration nedan. Endast vid särskilda skäl kan avsteg från denna re-
kommendation medges. 

 

Teknisk försörjning 
Inom planområdet finns två befintliga transformatorstationer. Området är markerat på 
plankartan med E teknisk anläggning transformatorstation. 

Planområdet är idag redan anslutet till det allmänna VA-nätet och även till el- och dagvat-
tennät. Bredbandsanslutning finns också framdraget till fastigheten.  
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Miljöbedömning 
Området utgörs av befintlig kvartersmark avsedd för industri. Den befintliga kvartersmarken 
får ändrad användning till bostäder och centrumverksamhet. 

Sammanvägd bedömning 
Enligt PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas med-
föra 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. 

Planens konsekvenser 
Nedan redovisas kortfattat för planens konsekvenser.  

• Planen kommer, om den antas, reglera användningen till bostads- /centrumändamål. 
• U-område i detaljplanen anger att området ska vara tillgängligt för allmännyttiga un-

derjordiska ledningar, det säkrar dock inga rättigheter. Ledningarna är befintliga och 
säkrade med ett servitut. Ledningsägare är Sävsjö Energi AB: 

• Den sanering av delar av Ljuset 8 som genomförts kommer att förbättra utsikterna för 
den kemiska statusen av Sävsjöån då risken för läckage av föroreningar avsevärt 
minskar. 

• Den genomförda marksaneringen som utförts 2020 gör att fastigheten till största de-
len bedöms uppfylla KM (känslig markanvändning). Kvarlämnad förorening bedöms 
vara av mindre utbredning och berör inte eventuella planerade byggnationer annat än 
då garaget berörs. 

Genomförande 

Tidplan 
Planen handläggs med utökat förfarande och planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande 
tidplan: 

• Samråd tredje kvartalet 2020 
• Granskning fjärde kvartalet 2020 
• Antagande första kvartalet 2021 
• Därefter laga kraft  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid slutar femton år efter det att planen vunnit laga kraft. Planen får 
anses vara långsiktig och bör därför gälla under en så lång tid som PBL föreskriver. 

Ekonomi och fastighetsfrågor 
Kommunens kostnader består av upprättandet av detaljplanen. 
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Medverkande 
Åsa Elmersson, Mark- och exploateringsstrateg 
Bennie Gunnarsson, Bygg- och GIS-chef 
Henrik Gustavsson, Miljöchef 

Upprättad 
 

Karolina Rellme 

Planstrateg 

 

Upprättad  2020-08-18 
Reviderad  2020-11-03 
Antagen   
Laga kraft 

Planhandlingarna finns tillgängliga på www.savsjo.se under samhällsplanering. 

http://www.savsjo.se/
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