
Samrådsmöte om detaljplan för del av 

Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)  

Mötet hölls 7 november 2017 kl. 18:00 i Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta. Inbjudan annonse-

rade i Smålandsposten, på kommunens webbplats samt via missiv till berörda fastighetsägare och 

intresseorganisationer. 

Närvaro: 27 personer kom till mötet enligt närvarolista, utöver kommunens 4 tjänstemän. 

Närvarande tjänstemän: Karolina Bjers, Patrik Karlsson, Magnus Wigren och Stefan Karlsson. 

Stefan Karlsson hälsade välkommen. Karolina Bjers redogjorde för planförslaget. 

Under mötets gång kom följande frågor och synpunkter upp för diskussion: 

Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort (FÖP Alvesta) och processen med detaljplan 

När antas FÖP Alvesta och hur kommer det sig att samråd av detaljplan kommer före? 

Kommunstyrelsen ska ta ställning till FÖP Alvesta den 14 november, först därefter kan den antas i 

kommunfullmäktige. Uppdrag om detaljplan har beslutats i samband med att FÖP Alvesta ställdes ut 

för granskning. FÖP Alvesta är endast vägledande och processen med detaljplan är lång, därför är det 

inte ovanligt att uppdrag kan löpa parallellt. 

Österled (ny väg från Fornvägen till Lunnagårdsvägen) och andra etapper av Aringsås 

Varför tas inte Österled och de andra etapperna av Aringsås nord med nu så att man kan se helhet-

en? Varför måste man dra en Österled över elljusspåret så att det behöver flyttas? Varför pressar ni 

tätorten österut, så att rekreationsområdena försvinner? Planera inte för en väg med 60 km/h ge-

nom området. 

Föreliggande planförslaget kräver inte stora investeringar i ny infrastruktur för att kunna bebyggas. 

Syftet är att kunna möjliggöra ny byggbar mark utan stora följdinvesteringar och långa processer. 

Därför har etapp 1 av Aringsås nord avgränsats till det planområde som redovisats. Österleden har 

endast pekats ut i FÖP Alvesta och planeras inte för i detta läge. Om en Österled planläggs kommer 

konsekvenser redovisas och samrådas i den detaljplanen. Fortsatta etapper av Aringsås behöver tro-

ligtvis angöras med en ny huvudgata (Österled) och därför hanteras de mer lämpligen tillsammans. 

Tätortens utveckling är viktigt för att regionen ska vara attraktiv för att företagande ska ha goda eko-

nomiska förutsättningar. En tätortsutveckling österut har enbart illustrerats i strategibild på mycket 

lång sikt och Spånenområdet har även identifierats som viktigt rekreationsområde. 

Grönsläpp och rekreationsområde 

Vad är grönsläpp och hur har de pekats ut och vad kan det finnas för värde i att peka ut Barnamossen 

som rekreationsområde? 

Ett grönsläpp är ett natur- eller parkområde som ska vara sammankopplat med större naturområden, 

så att människor kan röra sig i naturmark. Barnamossen har påtagliga naturvärden och kan komplet-



tera det stora rekreationsområdet Spånen med särskild natur. Genom Barnamossen skulle exempel-

vis spänger kunna byggas, så att delar av mossen blev mer tillgängliga. 

Föroreningar 

Har ni gjort markprover för att fastställa att marken inte är förorenad från glasbrukets verksamhet? 

I dagsläget har inga markprover tagits, vi tar med oss frågan i den fortsatta processen.  

Spåningslandaområdet och fornlämningar 

Varför planerar ni inte för fler bostäder i Spåningslanda istället? 

Eftersom processerna inom samhällsplanering kan ta lång tid har kommunen flera uppdrag igång 

parallellt. I Spåningslanda etapp 1 sker byggnation och samtliga tomter ska vara sålda. I Spånings-

landa etapp 2 sker under vintern 2017-2018 en arkeologisk förundersökning där fornlämningar do-

kumenteras och tas bort; först därefter kan kommunen bygga ut gator och ledningsnät och påbörja 

tomtförsäljning. I Spåningslanda etapp 3 har kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om särskild utred-

ning enligt kulturmiljölagen, för att fastställa om det kan finnas fornlämningar i området. Det ärendet 

har Länsstyrelsen haft på sitt bord sedan mars 2017. 

En viktig anledning till att processerna i Spåningslanda dragit ut på tiden är att kommunen blivit över-

raskad av dels Länsstyrelsens långa handläggningstider, dels Länsstyrelsens strikta hållning till slutt-

ningen längs med Fornvägen fram till väg 25. Kommunens utbyggnadsplaner har funnits med sedan 

lång tid tillbaka. 

Skola och service 

Givet att kommunen bygger ut hela Aringsås enligt FÖP Alvesta; hur ska kommunen tillgodose behov 

av skola och service? 

Utbildningsnämnden har en pågående skolutredning som ska redovisa hur behovet av skolplatser ska 

säkerställas. Vidare finns plan på förskola i Spåningslanda etapp 2, som ska avlasta förskolor i östra 

Alvesta. Alvesta har en skala som gör att mycket service finns på gång- och cykelavstånd, så Aringsås 

kan vara ett attraktivt läge. 

Tidsplan 

Om en detaljplan för Aringsås etapp 1 antas och vinner laga kraft, när i tid kan den tänkas börja bygg-

gas ut? 

Mycket påverkar en process från detaljplan till färdigt hus. I snitt tar en detaljplan ungefär ett år från 

beslut om uppdrag till laga kraftvunnen plan (alltså att den går att bygga ut). Därefter ska entrepre-

nör väljas och ett investeringsbeslut tas. 

Genomförande 

Det är ju inte kommunal mark, så vem ska bygga ut en detaljplan? 

Det har inte diskuterats, utan hanteras innan ett antagande av en detaljplan. Först måste kommunen 

komma fram till att det är lämpligt att bygga på platsen och på ett visst sätt. Alternativen är både att 



kommunen exploaterar, en privat fastighetsägare exploaterar eller att området delas upp på olika 

exploatörer. 

 

Mötet avslutades. 

Ev. synpunkter på detaljplaneförslaget (helst skriftliga) ska lämnas till Alvesta kommun, FSP, 342 80 

Alvesta eller mailadress samhallsplanering@alvesta.se senast 20 november. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

 

Anteckningar av Patrik Karlsson och Karolina Bjers 

mailto:samhallsplanering@alvesta.se

