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  Detaljplan för del av Sibbarp 1:17 (Solvik) 
Sävsjö kommun 

 
Planbeskrivning 

 

LAGA KRAFTHANDLING 
 
Handlingar  Planhandlingarna består av: 
 

• plankarta med planbestämmelser 
• denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) 
• fastighetsförteckning 

 

 

 
 
Allmänt Aktuellt planområde är beläget ca 8 km öster om Sävsjö centrum. Området är 

naturskönt beläget intill kommunens råvattentäkt Vallsjön. Det attraktiva läget har 
inneburit att man tidigt, innan den generella strandskyddslagstiftningen hade 
tillkommit, byggt fritidshus i området. I takt med att strandskyddsförbudet 
utvecklades (det generella strandskyddet infördes 1975) och att behoven växt av att 
skydda vattentäkten Vallsjön har det blivit nödvändigt att införa restriktioner mot 
ny bebyggelse i området. Även tillbyggnader har begränsats genom att 
områdesbestämmelser har upprättats. Avsikten har varit att förhindra att befintliga 
fritidshus kan byggas om och till för att bli permanentbostäder.  

 

Vallsjön 
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Utdrag ur översiktsplanens projektkatalog 
 
 
För att bevara Vallsjön som vattentäkt har kommunen beslutat att ansluta området 
till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Kommunen kommer därför att verka för 
att alla bostäder och andra byggnader i området ska anslutas. Kommunfullmäktige i 
Sävsjö kommun har 2011-11-21 beslutat att fastställa aktuellt område som ett 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

  
 

Områdets ägare har aktivt påverkat den nu föreslagna planutformningen samt 
byggrätten. Ambitionen är att behålla områdets karaktär och därför har byggrätten 
för huvudbyggnader begränsats till maximalt 80 kvm. Det har inte getts någon 
byggrätt för uthus i detaljplan utan det räcker med lagstadgade Friggebodar och 
Attefallshus. En måttlig förtätning är möjlig utan att strandskyddet påverkas. Det 
finns ett antal arrendetomter men flertalet byggnader är placerade på mark som 
tillhör fastighetens ägare och familj. 
Kravet på att begränsa exploateringen i syfte att skydda vattentäkten försvinner då 
det allmänna VA-nätet byggts ut. Strandskyddslagstiftningens bestämmelser om fria 
passager och allemansrättsligt tillgängliga områden utmed stränderna gäller där det 
kan tillämpas. Även om tomtmarken i vissa lägen kan uppfattas som privat ända 
ner till stranden vill ägarna att det ska finnas en allemansrättsligt tillgänglig 
strandzon. 
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Områdesbestämmelser från 1991-06-26, södra delen har ersatts med ny detaljplan 
 
 

 
 

Flygbild från 2009 
 
Syfte   I kommunens översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut som ett 

förtätningsområde. Det är i första hand områdena i sydvästra delen av sjön. 
Bakgrunden är att det är här som det är mest exploaterat och störst problem med 
enskilda avlopp. Föreslagna åtgärder syftar till att säkra tillgången till råvatten av bra 
kvalitet från Vallsjön. Sjön tillgodoser dricksvattenbehovet för boende i Sävsjö. 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § ska ett områdes lämplighet för 
bebyggelse samt bebyggelsemiljöns utformning, vid t ex sammanhållen bebyggelse, 
regleras med detaljplan. Kravet på detaljplan gäller även för bebyggelse som ska 
förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.                 
En detaljplan behövs för att utöka byggrätten samt för att kunna fastighetsbilda 
befintliga och nytillkommande tomter.      
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                     Bild från området                                            

 
 
Efter PBL-reformen, som kom 1987, kunde man inte längre ha områden med 
byggnadsförbud. För att ändå kunna hålla nere byggrätten - i det här fallet intill 
ytvattentäkten Vallsjön - infördes områdesbestämmelser som, i detta fall, reglerade 
att man inte kunde bygga fritidshus större än 35 kvm.  
Som ett led i den här nu aktuella planläggningen ska områdesbestämmelserna från 
1991-06-26 upphöra att gälla. För sådant område som får ny detaljplan upphör 
områdesbestämmelserna automatiskt. För den del av planområdet som inte får nya 
planbestämmelser föreslås att gällande områdesbestämmelser upphävs. Berört 
område har särskilt markerats på laga kartan och getts planbestämmelsen ”a” som 
betyder att områdesbestämmelse från 1991-06-26 ska upphävas. 

 

 

 

 
 
                                         Utdrag ur (från söder) anslutande detaljplan lagakraft 2014-12-19 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

                          
Bilder från området 

 
Ett planprogram har varit på samråd under våren 2012. Tre detaljplaner för områden söder om 
det nu aktuella har tagits fram varav två vunnit lagakraft och den tredje omarbetats.  
 
Under planprogrammets samråd framkom synpunkter som gjorde att den norra delen – det nu 
aktuella planförslaget – inte skulle planläggas, men senare har ägarna önskat planläggning.  
 
Inom och i anslutning till planområdet finns gällande områdesbestämmelser lagakraft 1991-06-26.  
Den del av områdesbestämmelserna som innefattas i detta förslag upphör att gälla då det här 
förslaget till detaljplan vinner lagakraft. En del av gällande områdesbestämmelser, som på 
plankartan markerats med ”a- Gällande områdesbestämmelse lagakraft 1991-06-26 upphävs.”  
föreslås bli upphävd i samband med att detaljplanen antas och viner lagakraft. 
 
Vallsjön utgör Sävsjö tätorts allmänna vattentäkt. Befintligt skyddsområde är under revidering 
och Länsstyrelsen i Jönköpings län handlägger ärendet. Det finns ett avtal om vatten- och 
reservvattenförsörjning tecknat med Vetlanda energi och teknik AB (Vetab) 2011-11-22. 

 
Vallsjön utgör ett så kallat Natura 2000-område. Enligt 7 kap. 27-28 a §§ miljöbalken krävs 
tillstånd för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. Detta 
gäller även åtgärder som genomförs utanför Natura 2000-området men som kan påverka 
naturmiljön inom det. För området finns en bevarandeplan fastställd av Länsstyrelsen 2006-04-
20. Planen utgör underlag för prövningar av eventuella åtgärder i området. Enligt planen utgör 
bl.a. näringspåverkan från bebyggelsen kring sjön ett generellt hot mot Natura 2000-området.  
 
Under sommaren 2008 har Sävsjö kommun inventerat 124 stycken enskilda avloppsanläggningar 
i sydvästra delen av Vallsjön. Antalet slutna tankar är högt i området och av de som inte är slutna 
var 78 % av de enskilda avloppen underkända. Länsstyrelsen har gjort ett föreläggande om att 
utbyggnad av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i området ska vara tagen i drift 
senast den 31 december 2014. Länsstyrelsen beslutade 2013-01-23 att förlänga utförandetiden till 
utgången av år 2017.  
Utbyggnaden är färdigställd. 
 

   
     Bilder från området                                            
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GENOMFÖRANDE 

 

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande. Utökat förfarande ska bland annat tillämpas 
om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten. Förfarandet innebär att kommunen 
ska kungöra planförslaget inför samrådet.  Efter genomfört samråd ska förslaget vara tillgängligt 
för granskning under minst tre veckor. Efter granskningen kan planen antas. Antagandebeslutet 
vinner laga kraft om det inte överklagas.  

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. 

Kommunens kostnader består huvudsakligen av att förse området med VA-anslutning. 

Kommunens intäkter består huvudsakligen av anslutningsavgifter. 

Fastighetsbildningsåtgärder ska ske med förrättning enligt fastighetsbildningslagens regler.  
Detaljutförandet hanteras vid lantmäteriförrättning.  
 
FÖRSLAGET  
 
Förslaget har upprättats för att möjliggöra att hela planområdet ansluts till det allmänna VA-nätet. 
Samtidigt kan planförslaget ge byggrätt främst genom att strandskyddet upphävs inom 
kvartersmark.  
 
Utöver tomtmark för bostäder innehåller förslaget allmän platsmark för tillfartsvägar. 
Tillfartvägar är befintliga privata vägar inom den ägda fastigheten.  
 
Inom planområdet finns även ett område för upphävande av gällande områdesbestämmelser se 
ovan.  
 
Byggrätterna har begränsats enligt ägarens önskemål i syfte att behålla områdets karaktär.  
 
Den allmänna platsmarken inom planområdet omfattar endast tillfartsvägar, inga grönområden 
har markerats såsom allmän platsmark. 
 
Detaljfrågor som inte regleras i planbestämmelser kan i de flesta fall lösas med hänvisning till 
plan- och bygglagstiftningens regler.  

I den utbyggnad av vatten och avlopp som utförts ingår ingen särskild dagvattenledning. I stället 
ska dagvatten i området hanteras på den egna tomten. Detta kallas LOD – lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Vanligtvis låter man vattnet perkolera (passera) ned genom en 
gräsmatta eller annan plantering så att växter kan ta del av vattnet. Den närmre utformningen ska 
hanteras i samband med eventuella bygglov. 
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   Bilder från området                                            

 
 
SÄRSKILDA SKÄL 
 
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. De särskilda skälen är desamma som vid dispensgivning. 
Vid prövning av frågan om att upphäva strandskyddet för ett visst område får man som särskilda 
skäl beakta om det område som upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är i stort förhållandet i den här 
detaljplanen (planförslaget har till granskningen anpassats efter beslutad tomtplatsavgränsning 
helt enligt Länsstyrelsens påpekande i samrådsyttrandet 2017-08-29). Fastighetsägaren önskar att 
plangräns läggs 3 meter innanför strandlinjen. Skälet till detta är att fastighetsägaren vill att det 
långsiktigt, när det bildats enskilt ägda fastigheter, ska finnas allemansrätt närmast strandlinjen. 
Även om tre meter utgör en snäv passage kan den utgöra en möjlig passage och erbjuda 
allmänheten men framförallt övriga boende i området möjlighet att passera. Passagen ger också 
effekt på möjligheten att anlägga privata bryggor.  
 
I sydost finns ett begränsat område där det kan bli några tillkommande tomter. Detta område 
ligger inom det generella strandskyddet men området är klart avskilt från strandområdet av redan 
ianspråktagen tomtmark. Dessutom är området avskilt från strandområdet med allmän 
platsmark/gatumark. Kommunen gör bedömningen att strandskyddslagens syften inte 
påverkas genom att berört område tillkommit. 
  
I gällande översiktsplan redovisas delar av området som s.k. LIS-område. Länsstyrelsen har i 
yttrande 2010-11-11 menat att några markerade områden i översiktsplanen, bl a detta, inte är 
förenliga med miljöbalkens regler.  
 
Utbyggnaden av kommunens VA-nät och det nya VA-verksamhetshetsområdet torde också 
utgöra ett särskilt skäl såsom ett mycket angeläget allmänt intresse. 
 
Strandskyddet upphävs enligt planförslaget i den del marken ligger inom 100 meter från stranden 
och där den utgör gata och kvartersmark. Allmänt gäller att den fria passagen längs stranden inte 
får påverkas. Enligt förslaget ska strandzonen vara allemansrättsligt tillgängligt inom hela området 
förutom ett mindre område i norr. Inom planområdets kvartersmark samt gatumark får det 
allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet betraktas såsom redan utsläckt.  

 
Enligt kommunens uppfattning finns särskilda skäl enligt miljöbalken att upphäva strandskyddet 
inom berörd del av planområdet. 
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                     Bild från området                                            
 
 
GENOMFÖRANDE 
  
Planen handläggs med så kallat utökat förfarande vilket innebär att planen efter genomfört 
samråd kommer att granskas under minst tre veckor. Samrådet ska kungöras och efter granskning 
kan planen antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. 
  
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. 
 
Kommunens kostnader består huvudsakligen av att förse området med VA-anslutning.  
Parallellt med planförfarandet har det redan skett en utbyggnad av VA-nätet.  
Kommunens intäkter består huvudsakligen av anslutningsavgifter.  
Inom all kvartersmark - inklusive det storkvarter som finns med flera mindre fritidshus - är det i 
samband med den här planläggningen inte aktuellt med några avstyckningar.  
 
Kommunen ska inte vara huvudman för allmän platsmark. Eftersom hela området är en 
privatägd fastighet är det i nuläget inte aktuellt att bilda vägförening, samfällighet eller 
gemensamhetsanläggning för det område som markerats som allmänna platsmark. Om detta blir 
aktuellt i en framtid kommer det då att hanteras vid lantmäteriförrättning enligt 
fastighetsbildningslagens regler. 
 
 
 
MILJÖBEDÖMNING 
 
I kommunens översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut som ett förtätningsområde. Det är 
i första hand områdena i västra delen av sjön. Bakgrunden är att det är här som det är mest 
exploaterat och störst problem med enskilda avlopp. Aktuellt område är beläget i direkt 
anslutning till Vallsjön. Föreslagna åtgärder syftar till att säkra tillgången till råvatten av bra 
kvalitet från Vallsjön som tillgodoser dricksvattenbehovet för de boende i Sävsjö tätort. 
 
Länsstyrelsen har gjort ett föreläggande om att utbyggnad av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i området ska vara beslutad den 31 december 2011 och tagen i drift senast 
den 31 december 2014. Förlängning av utförandetiden för utbyggnad av kommunalt vatten och 



9 
 

avlopp har begärts. Länsstyrelsen beslutade 2013-01-23 att förlänga utförandetiden till utgången 
av år 2017. Utbyggnaden är klar. 
 
Planförslaget redovisar i stort befintliga förhållanden. Det finns inga riksintressen eller övriga 
objekt med höga naturvärden inom planområdet. Det finns inga kända värdefulla områden för 
växt- och djurlivet.  
 
 
Kommunen har tidigare tagit fram en kartering som visar vattenytans utbredning och att inga 
byggnader blir berörda av en höjning. Vattendomen från år 1964 anger högsta nivå som är 0,5 
meter över normalvattenståndet + 229,5 meter. Frågan är utvecklad i samrådsredogörelsen. 
Utdrag av karteringen se nedan. Markens stabilitet berörs inte inom detta område pga måttliga 
slänter.  
 
 

 
 
  
Tänkbara effekter av förslaget är att befintliga bostäder förses med godtagbara VA- förhållanden 
- vilket är bra för vattentäkten. 
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Sammanvägd bedömning 
 
Natura 2000-området påverkas inte. Förutsättningarna för bevarandet av vattentäkten Vallsjön 
förbättras.  
Enligt PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.  
Genomförandet av aktuellt planförslag innebär – enligt kommunens uppfattning -inte någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i miljöbalken. Någon MKB behöver därför 
inte upprättas för detta planförslag. 
 
 
 
MEDVERKAN 
  
Bennie Gunnarsson, Karolina Rellme och Åsa Elmersson har medverkat vid planens 
upprättande. 

 
Upprättad   2016-09-16 
Reviderad  2018-01-08 
Redaktionell ändring  2018-08-15 
Antagande  2018-11-19 
Laga kraft  2018-12-13 
  
  
 
 
 
 
Jan-Olof Olson   
 
 
 
    
 
 
Planhandlingarna finns tillgängliga på www.savsjo.se under länken samhällsplanering.  
 

http://www.savsjo.se/
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