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

i Alvesta tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2018-02-19 – 2018-03-12. 
Under granskningstiden har 6 yttranden utan synpunkter och 8 yttranden med 
synpunkter inkommit.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor kopplade till den för-
djupade översiktsplanen för Alvesta tätort rörande vilka områden som ska plan-
läggas för bostäder och trafikleden Österled. Vidare har synpunkt om finansiering 
av detaljplanens genomförande inkommit. Likaså har synpunkter rörande plan-
områdets värde för rekreation och naturvärden inkommit. Slutligen har frågor 
rörande trafikbuller, Aringsås deponi, driftansvar för befintlig väg och behov av 
skolplatser i Alvesta inkommit.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre justeringar i planbeskrivningen. Bland 
annat har information om Aringsås deponi och bullersituationen förtydligats.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

 
Nämnden för samhällsplanering föreslås att, med stöd av plan- och byggla-
gen 5 kap 27 §, anta detaljplanen upprättad 2017-10-27, reviderad 2018-01-
26.  
 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i den östra 
delen av tätorten. 

 

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN  

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2018-02-19 – 2018-03-12. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i kommunhuset, 
Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 samt på kommunens 
webbplats www.alvesta.se. Samtliga sakägare och remissinstanser har fått full-
ständiga handlingar.  

http://www.alvesta.se/
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Alvesta SOK 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 

Region Kronoberg 

Alvesta alternativet 

Liberalerna i Alvesta 

Fastighetsägare NN och NN, fastighet XX  

Fastighetsägare NN och NN, fastighet XX  

Yttrande utan erinran:  

Lantmäterimyndigheten  

Värends Räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

Polismyndigheten  

Fastighetsägare NN och NN, fastighet XX  

Fastighetsägare NN, fastighet XX  

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att kommunen till granskningen har juste-
rat plankartan och förtydligat planbeskrivningen när det gäller naturvärden, Öster-
led, Aringsås deponi och eventuellt strandskydd. 

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen framför i yttrandet att i den östra delen av planområdet, inom na-
turmark, finns ett markavvattningsdike. Kommunens bedömning är att diket inte 
faller under strandskyddade vattendrag. Länsstyrelsen gör ingen annan bedöm-
ning. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

I yttrandet skriver Länsstyrelsen att kommunen har nu i planbeskrivningen tydli-
gare redovisat hur bullerriktvärden klaras. En bedömning av trafikbuller från en 
presumtiv Österled läggs till i utifrån modellen som finns i SKLs och Boverkets 
skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Bedömningen är att det inte är skäligt att 
kommunen i detta läge tar fram en särskild bullerutredning för gatan. Länsstyrel-
sen är positiv till förtydligandet. Dock skulle trafikmängden på lokalgatan, den 
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som blir genomfartsväg genom första bostadsdelen, och dess inverkan på buller-
nivåerna kunna beskrivas tydligare. 

Länsstyrelsen framför att när det gäller den intilliggande deponin redogör kom-
munen för att ett kontrollprogram finns där provtagning utförs fyra gånger per år. 
Planbeskrivningen hänvisar till värden från år 2015. Länsstyrelsen vill uppmärk-
samma kommunen att om provtagning utförts senare än 2015 bör dessa värden 
användas. Föroreningshalter kan variera över tiden av olika anledningar och det 
är lämpligt att visa att föroreningshalterna sjunker. Vidare kan det ev. finnas 
andra föroreningstyper än metallvärden som är aktuella att utreda. Det bör förtyd-
ligas vilken påverkan som finns och vad den innebär. 

Kommentar 

Förtydligande görs i planhandlingarna rörande trafikmängden på lokalgatan, den 
som blir genomfartsväg genom första bostadsdelen, och dess inverkan på buller-
nivåerna. Utifrån modellen i skriften ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” kommer en 
väg med trafikmängden 3000 fordon i årsdygnstrafik, hastigheten 40 km/h och 
avståndet 10 meter mellan bostad och vägmitt att leda till en ljudnivå av ungefär 
58 dB(A). Bedömningen är därmed att gällande riktvärden för trafikbuller inte 
kommer att överskridas inom planområdet.  

Gällande deponin uppdateras planhandlingarna med uppgifter från årsrapporten 
från år 2016. Årsrapporten från år 2017 är än inte färdigställd. Kontrollprogram-
met för verksamheten innefattar analys av pH, konduktivitet, BOD7, Kväve, Fors-
for, COD (Cr), COD (Mn), Krom, Koppar, Bly, Arsenik, Kvicksilver, Kadmium, 
Zink, Kalium samt Koliforma bakt 35 °C och 44 °C. Likt resultatet från år 2015 är 
slutsatsen i rapporten från år 2016 att metallvärdena i lakvattnet är låga och upp-
visar små variationer mellan de olika provtagningstillfällena. Värden för yt- och 
grundvatten skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. Tendensen är att samtliga 
mätvärden faller. Värdena är sedan år 2012 tillräckligt låga att avledning från den 
anlagda våtmarken till pumpstation/reningsverk inte har krävts. Avledning har 
heller inte gjorts efter år 2012 via skibord till dike söder om deponin.  

Bedömningen är att avståndet mellan planförslagets gräns och Aringsås deponi 
inte kommer att leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö. I Alvesta 
kommuns avfallsplan har deponin bedömts ingå i riskklass 4, liten risk för miljö-
påverkan, inga åtgärder bedöms nödvändiga. Tillsynsmyndigheten för deponin, 
FSP Bygg och Miljö, har inte haft några synpunkter på verksamhetens kontroll-
plan/årsrapport, eller bedömt att detaljplaneförslaget kan innebära olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Avståndet mellan deponi och kvartersmark är cirka 
70 meter. En naturlig avgränsning kan skapas genom den vall som möjliggörs 
inom mark med ändamål natur belägen mellan kvartersmark och deponi. Depo-
nin är sluttäckt vilket innebär att deponigasproduktionen idag är låg. Anställda vid 
återvinningscentralen upplever enligt utsaga ingen illaluktande doft från deponin. 
Då lakvatten leds till den anlagda våtmarken öster om deponin och då vattnet 
därmed har en riktning bort från planområdet är bedömningen att det finns ringa 
risk att boende inom planområdet kommer att komma i kontakt med lakvatten 
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från deponin.  
 

Alvesta SOK 

I yttrandet framförs att i en kommentar till den fördjupade översiktsplanen kom-
menterade Alvesta SOK förslaget att bygga i området där Alvestas elljusspår 
finns. Alvesta SOK menar att den nu aktuella planen är en del i att bygga i det 
område som de kommenterade. Alvesta SOK menar att de har svårt att accep-
tera att ytor som finns för friluftsliv och rekreation i direkt anslutning till tätorten 
ska tas bort. Om planerna genomförs kommer vägar och bebyggelse att ta över 
hela det område som finns söder om Spånens badplats och öster om Åsenlunds-
vägen, Stallvägen och Spåningslandavägen. Det vill säga hela området som idag 
är rekreationsområde. 

Vidare framförs i yttrandet att Alvesta SOK värnar om det rörliga friluftslivet och 
att det finns skog som finns nära tätorten som är tillgänglig för invånarna. Därför 
har föreningen svårt att förstå planerna på att ta bort det enda område som finns i 
anslutning till tätorten. Förslaget i den här etappen är enligt Alvesta SOK första 
steget i att ta bort hela området.  

Kommentar 

Alvesta tätort står inför stort behov av mark för nya bostäder. En bedömning har 
gjorts utifrån tekniska, ekonomiska och platsspecifika förutsättningar som gjort att 
områden utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta har bedömts som 
lämpligt avgränsade. I efterföljande planering, som den nu aktuella detaljplanen 
för Aringsås nord etapp 1 är, har fördjupad studie gjorts på platsen och avgräns-
ning gjorts av lämpliga områden för bevarande respektive byggnation. Det aktu-
ella planområdet består av produktionsskog där stor del idag har avverkats. Am-
bitionen är att så stor del som möjligt av naturen ska sparas och att allmänheten 
även fortsatt ska ha tillgång till Spånens rekreationsområde och omkringliggande 
naturmark.  

 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 

Naturskyddsföreningen skriver i yttrandet att de tidigare pekat på naturvärden i 
området och grovt kan man dela in området i följande delar. Alsumpskogen som 
är klassat av skogsstyrelsen som naturvärde med rikt fågelliv och en del grövre 
al, asp och sälg. Gammal odlingsmark med grova träd: ek, asp, sälg och tall. 
Tallsumpskog, tidigare inte inventerad men en enkel och snabb inventering i hös-
tas visade sig enligt Naturskyddsföreningen ha intressanta naturkvaliteter. Den 
har enligt föreningen bildats genom naturliga störningar till skillnad från miljön i 
produktionsskogar. I yttrandet framförs att området kanske är det enda kvarva-
rande skogsområde med naturskogskvaliteter i hela Spåningslanda; gott om död 
ved i form av högstubbar och lågor och vidare träd av olika sort och ålder. Fynd 
av den rödlistade (NT) brunpudrad nållav är enligt Naturskyddsföreningen ett 
kvitto på områdets kvalitet. Längs nuvarande bebyggelse finns ett flertal lövträd 
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av ek, lönn, asp och sälg. Dessa är viktiga att spara med lite mark runt omkring 
för ev flora. 

Naturskyddsföreningen framför i yttrandet att de finner det angeläget att utvidga 
gränsen för naturområdet enlig bifogad bild där avståndet från kvartersmarken till 
tallsumpskogen är närmare 100 m. Dessutom är det enligt Naturskyddsförening-
en angeläget att ha en grön kil från området till skog på vägen ner till Spånen. 

Enligt Naturskyddsföreningen kommer tallsumpskogen att drabbas hårt om plan-
förslaget genomförs. Tallskogen har under minst ett halvt sekel varit omgivet av 
stora skogsområden. Dessa har avverkats för ett/två år sedan. Om nu ytterligare 
avverkning sker alldeles intill kommer tallskogen enligt Naturskyddsföreningen att 
drabbas av genomblåsning och den kommer också att fragmenteras och därige-
nom bli isolerad. Naturskyddsföreningen hänvisar i yttrandet till granskningsför-
slaget där det står att avståndet mellan den närmaste registrerade punkten (för 
brunpudrad nållav) och kvartersmarken är ca 9 meter och att då det aktuella om-
rådet är reglerat för naturändamål är bedömningen att planförslaget inte kommer 
att påverka signalarten. Fråga ställs i yttrandet vad bedömningen grundar sig i. 
Föreningen menar att det inte finns någon undersökning om detta och att be-
dömningen är tagen ur luften. Naturskyddsföreningen menar att de däremot har 
rik erfarenhet av denna art och också liknande miljöer.  

Naturskyddsföreningen framför i yttrandet att med deras förslag får man en be-
tydligt artrikare närmiljö, särskilt om man har grönkilar ner till Spånen. De vanliga 
produktionsskogar som dominerar Spåningslanda idag är mycket artfattiga. 

I ett kompletterande yttrande framför Naturskyddsföreningen att Spåningslanda 
har varit rekreationsområde sedan lång tid. Vandring, löpning, skidåkning, natur-
upplevelser, terrängkörning med cykel, svamp- och bärplockning är några aktivi-
teter som Alvestabor och andra uppskattat. Föreningen framför att under flera år 
har skogarna avverkats så det endast återstår hyggen, ungskogar och monokul-
turer av gran och tall. Endast några små skogsområden återstår som man kan 
kalla skog: Lövskogen vid stallet, Barnamossen (glest bevuxen med tall och di-
kad) och tall- och alskogen vid Aringsås 14:1. Dessa kommer stå som isolerade 
delar av de forna Spåningslandaskogarna. Naturskyddsföreningen framför i ytt-
randet att de anser att det är hög tid att kommunen bestämmer sig för om Spå-
ningslanda skall vara ett friluftsområde, eller sönderdelas till små skvättar av pro-
duktionsskog. Monokulturer av gran är mycket artfattiga och tomma på liv, och vi 
förlorar skogskänslan alltmer. Som det är idag sönderhackas området utan lång-
siktiga planer i ett bredare perspektiv. Naturskyddsföreningen anser att Spå-
ningslandaområdet skall utvecklas som friluftsområde, med kvaliteter för friluftsliv 
och ett rikt växt- och djurliv. Det betyder inga nya bostadsområden öster om 
Spåningslandavägen, Åsenlundsvägen och Stallvägen. Vår närmiljö är mycket 
viktig för hälsa och rekreation. 

Vidare framför Naturskyddsföreningen i sitt yttrande att Miljömålet "Levande sko-
gar" nämns inte i planen, trots att större delen av planen berör just skogsmark. Ej 
heller ”Ett rikt växt- och djurliv” eller ”Myllrande våtmarker” nämns, vilket enligt 
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Naturskyddsföreningen ger bilden att man helt enkelt bortsett från de miljömål 
som negativt påverkas av planen. Vidare framförs i yttrandet att enligt planen 
skall dagvatten genom ”diken och ledningar” ledas till fördröjningsmagasin. Lös-
ningen är inritad att påverka tall- och alsumpskogen i sydväst som hyser höga 
naturvärden. Det krävs förtydligande kring hur denna lösning skall genomföras 
och vilken påverkan det har på sumpskogsmiljön. Planen bedömer att Barna-
mossen inte kommer påverkas av planens genomförande, men det är enligt Na-
turskyddsföreningen självklart att djur- och växtliv kommer störas avsevärt de nya 
villaområdena, trafik och ökad mänsklig närvaro. 

Naturskyddsföreningen framför att eftersom man i planen beskriver de enstaka 
tallar som sparats runt det som varit kojor och grillplats som ”lekvänlig miljö som 
bevaras som natur i planförslaget” tycker föreningen att det är relevant att på-
minna om bakgrunden. Som flera andra intressenter också påpekat var detta ett 
av Alvestas främsta rekreationsområden och använt som det väldigt länge. För-
valtningen för samhällsplanering informerades av Naturskyddsföreningen om den 
planerade avverkningen och hotet mot en av de sista tätortsnära rekreationssko-
garna, men fick svar att man inte kunde agera mer än att informera markägaren 
om dess värde. Avverkningen utfördes av Skogssällskapet, vilka också förvaltar 
skog åt Alvesta kommun och därmed kan anses ha synnerligen god lokalkänne-
dom. Skogssällskapet fick efter avverkningen en s.k. avvikelse från FSC då man 
brutit mot FSC-standarden (certifiering för ansvarsfullt skogsbruk) genom bris-
tande hänsyn till det uppenbart tätortsnära läget eller hållit samråd, trots att sko-
gen väldigt tydligt användes för rekreation och hade kojor, stigar och grillplatser. 

Kommentar 

Bedömningen är att tallsumpskogen belägen söder om planområdet inte kommer 
att påverkas betydligt av planens genomförande. Delar av området ges i detalj-
planen ändamål natur och resterande delar ligger utanför planens avgränsning. 
Planförslaget har inför granskningsskedet justerats så en zon om ca 20 meter 
mellan sumpskog och kvartersmark sparas som naturmark. Avståndet mellan 
kvartersmark och närmaste punkten där brunpudrad nållav har registrerats utgör 
ca 9 meter.  

Skogsansvarig för Alvesta kommuns och skogsförvaltare för Skogssällskapet 
förvaltning AB har efter platsbesök gjort bedömningen att den buffertzon om 20 
meter som finns mellan kvartersmark och sumpskog bedöms vara tillräckligt för 
att sumpskogen inte ska påverkas av planens genomförande. Den största risken 
bedöms vara att granbestånd drabbas av granbarkborre i och med den ökade 
solexponeringen som uppstår. Om detta sker och granbeståndet försvinner före-
slås att mer stormtåligt trädslag planteras, förslagsvis ek.  

Alvesta kommun gör bedömningen att genomblåsning och därmed uttorkning av 
sumpskogen utgör en liten risk. I sydöstra delen av Sverige är den vanligaste 
vindriktningen från sydväst. Detta medför att skog som finns belägen norr och 
öster om tallsumpskogen bedöms ha ringa skyddseffekt mot genomblåsning. 
Nordlig vindriktning har inte lika stor risk att föra med sig stormar som västliga 
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vindar. Västliga stormvindar kommer i nuläget i riktning från de befintliga husen. 
Väster om tallsumpskogen finns en lövskogsridå som bedöms utgöra en skyd-
dande kantzon till sumpskogen, vilken inte bedöms påverkas av planförslaget. 
Området är i delar utpekat som natur i planförslaget. Om vindfällor skulle upp-
komma i sumpskogen kan detta medföra positiv påverkan för den biologiska 
mångfalden då tillförseln av död ved i sumpskogen fortsätter och arter knutna till 
den döda veden får fortsatt chans att etablera sig och öka. 

Planförslaget innebär att ett dagvattensystem ska anläggas inom planområdet, 
vilket bedöms minimera risken för uttorkning av sumpskogen. Dagvattenlösning-
en kan tillse att tillflödet till sumpskogen inte påverkas negativt av ökat eller 
minskat tillflöde. Med hjälp av dagvattensystemet kan förbindelsestråk skapas 
mellan naturområdena så att arter knutna till skogsmiljöer med hög luftfuktighet 
kan sprida sig mellan dem. Genom att t.ex. låta träd och annan vegetation finnas 
kvar/växa upp kring fördröjningsmagasin, skapa naturlika slingrande bäckar om-
givna av vegetation för dagvattnet och inte fylla igen de naturliga fuktdragen och 
lågpunkterna kan exploateringen höja de redan befintliga natur- och rekreations-
värdena. Död ved från avverkningen kan med fördel placeras i dessa stråk.  

Länsstyrelsen Kronoberg har under samrådsskedet framfört att deras bedömning 
är att då den rödlistade arten brunpudrad nållav finns inom område med ändamål 
natur kommer den inte att påverkas av förslaget. Alvesta kommun instämmer 
med länsstyrelsens bedömning. Arten är kopplad till sumpskogen och då sump-
skogen inte bedöms påverkas betydligt är även bedömningen att arten inte 
kommer att påverkas. Till planbeskrivningen läggs till information om att 
högstubbar kan lämnas i kantzonen mot sumpskogen för att gynna arten, i enlig-
het med föreslagna åtgärder i Artdatabankens artfaktablad om brunpudrad 
nållav. 

Alvesta tätort står inför ett stort behov av mark för nya bostäder. Vad gäller syn-
punkter rörande planområdet som rekreationsområde så har en bedömning 
gjorts utifrån tekniska, ekonomiska och platsspecifika förutsättningar, vilket har 
resulterat i planområdets avgränsning. Det aktuella planområdet består av pro-
duktionsskog där stor del idag har avverkats. Allmänheten kommer även fortsatt 
ha tillgång till Spånens rekreationsområde och omkringliggande naturmark. 
Några exempel på hur planförslaget införlivar befintliga värden är att spara områ-
den med höga naturvärden och att skapa god tillgänglighet till omkringliggande 
grönområden från allmänna gator genom grönsläpp. Likaså sparas lekvänlig 
miljö med stenblock, som även har kulturhistoriska värden då stenbrytning har 
förekommit i området. 

Förtydligande rörande miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och 
Myllrande våtmarker kompletteras planhandlingarna. Bedömningen är att viss 
negativ påverkan på miljömålen Levande skogar och ett Rikt växt- och djurliv kan 
uppstå då ett tätortsnära grönområde exploateras, däremot är det enbart en be-
gränsad del i förhållande till de större sammanhängande grönområden som finns 
i närheten som tas i anspråk. Därmed är bedömningen att påverkan inte är bety-
dande. Läs även under rubriken Konsekvenser av planförslaget- Natur- och kul-
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turmiljö i planbeskrivningen. Då tallsumpskogen belägen strax söder om planom-
rådet och Barnamossen belägen nordost om planområdet inte bedöms påverkas 
betydligt av planens genomförande, är även bedömningen att miljömålet Myll-
rande våtmarker inte kommer att påverkas betydligt. 

Alvesta kommun noterar Naturskyddsföreningens synpunkter rörande fastighets-
ägarens tidigare avverkning inom planområdet. Däremot har synpunkterna inte 
koppling till det nu aktuella förslaget.  

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg framför i sitt yttrande att de ser positivt på den plan som före-
slås genom att den möjliggör skapandet av attraktiva boendemöjligheter i ett 
centralt läge i tätorten. Planens intentioner ligger väl i linje med Gröna Kronoberg 
och den prioritering som handlar om att utveckla platser och orter för att skapa en 
attraktiv region. Vidare framförs i yttrandet att Region Kronoberg inte har något 
att erinra. 

Kommentar 

Framförda synpunkter föranleder ingen förändring av planförslaget.  

 

Fastighetsägare NN och NN, fastighet XX  

Fastighetsägarna hänvisar till planhandlingarna där det beskrivs att kommande 
bebyggelse hänvisas till närmast närliggande förskola Lunnagård. Fastighetsä-
garna menar i yttrandet att det är fullt med barn på Lunnagårds förskola och att 
det går ej att få förskoleplats. Många av de som kan tänkas bygga i planerat om-
råde lär med stor sannolikhet utgöras av barnfamiljer. I och med att Lunnagårds 
förskola redan är full så bör det enligt fastighetsägarna finnas behov av ytterli-
gare en förskola på östra sidan av Alvesta. I yttrandet står att det vore kanske 
inte fel att planera för detta i detaljplanerat område. Samtliga nuvarande förskolor 
på östra sidan av Alvesta har fulla barngrupper och det finns familjer enligt fas-
tighetsägarna som har hänvisats till Grönkullens förskola i västra delen av Al-
vesta, långt ifrån det detaljplanerade området.  

Fastighetsägarna för fram att problematiken kring skola omfattar även till viss del 
grundskola där det idag finns stora problem med brist av lokalyta för undervisning 
i den utpekade Prästängsskolan (F-6). Om bebyggelsen på Alvestas östra sida 
fortsätter att öka måste plats för en till eller en större skola (F-6) planeras. Nuva-
rande lösning är enligt fastighetsägarna inte tillräcklig.  

Vidare hänvisar fastighetsägarna i sitt yttrande till planhandlingarna där det står 
beskrivet att det angivna området är nära beläget Spåningslanda och där det 
enligt detaljplanen finns ”stora rekreationsmöjligheter”. Fastighetsägarna menar 
att detta förvisso är sant, men det man inte tar upp i detaljplanen är att den utpe-
kade marken för aktuell detaljplan idag enligt fastighetsägarna anses vara en del 
av det stora rekreationsområdet Spåningslanda. En exploatering av skogsmar-
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ken angiven i detaljplanen kommer påverka och begränsa rörelsefriheten i natu-
ren kring Spåningslanda. Framförallt då den mark som sparas och inte exploate-
ras till stor del utgörs av icke framkomlig våtmark i form av Barnamossen.  För att 
bättre skydda Spåningslandaområdet mot allt för mycket bebyggelse så vore det 
enligt fastighetsägarna bra om man framöver kan utforma en plan för att skydda 
och bevara Spåningslandaområdet. Vinsten vore att säkerställa Alvestainvånar-
nas fortsatta möjlighet till närhet av skog och friluftsliv. Detta är en stor del av att 
Alvesta östra är ett attraktivt bostadsområde menar fastighetsägarna. 

Österleden som är omnämnd i aktuell detaljplan samt i den antagna översikts-
planen för Alvesta tätort anser fastighetsägarna är en mycket dålig idé som 
kommer att påverka friluftslivet i området mycket negativt. Vägens placering 
kommer innebära att elljusspåret, åtminstone delvis, behöver flyttas. Trafikljud 
från framtida Österled kommer höras tydligt i delar av Spåningslandaområdet, 
vilket kommer minska möjligheten till lugn och rekreation i skogen. Fastighetsä-
garna menar att även flertalet skogsstigar utöver elljusspåret kommer förstöras 
och försvinna på grund av denna väg.  

Fastighetsägarna framför även i yttrandet synpunkter om bilagan VA-utbyggnad 
Östra Alvesta. Utredningen omfattar utöver aktuellt detaljplansområde (Aringsås 
nord, etapp 1), även Aringsås nord etapp 2 (södra del och norra del) och två om-
råden i Lekaryd. Fastighetsägarna riktar synpunkter främst mot de delar som 
omfattar samtliga etapper av Aringsås nord. Då etapp två (nord/syd) ej är beslu-
tade att genomföras så ställer fastighetsägarna sig frågande till de dimensioner-
ingar som man valt att göra i VA-utredningen. På sidan 3 framkommer att man 
planerar att bereda plats för upp till 35 bostäder med byggnadshöjd 8 m (etapp 2, 
södra del) samt 50 lägenheter med en byggnadshöjd av 16 meter (etapp 2, norra 
del). Fastighetsägarna menar att det är märkligt att fastslagna siffror finns med i 
utredningen. Om det inte finns beslut om vidare exploatering av Spåningslanda-
området, så bör det enligt fastighetsägarna rimligtvis inte heller kunna finnas an-
givet hur många tomter eller lägenheter som en eventuell utbyggnad ska inne-
hålla. Fråga ställs rörande vad angivna nivåer baseras på. Fastighetsägarna me-
nar att angiven bebyggelse strider mot den fördjupade översiktsplanen för Al-
vesta tätort; Bebyggelse ska anpassas till områdets topografi vad gäller höjd och 
placering. Något högre bebyggelse kan provas i områden där marknivån är låg i 
jämförelse med åsens höjdplatå. Fastighetsägarna menar att Aringsås nord, 
etapp 1 och etapp 2 är båda placerade på åsens höjdplatå eller i anslutning till 
denna, framförallt gäller det etapp 2. Fråga ställs hur man som berörd fastighets-
ägare och invånare bör förhålla sig till den fördjupade översiktsplanen och detalj-
planering av Aringsås nord, när utredning pekar ut ett bedömt antal tom-
ter/lägenheter som inte är beslutade samt även byggnationshöjder som inte 
stämmer överens med den antagna översiktsplanen. 

Kommentar 

Under rubriken platsens förutsättningar i planbeskrivningen redogörs för vilken 
befintlig service som finns i närområdet, bland annat vilka för- och grundskolor 
som finns. Däremot regleras inte i detaljplaner vilken skola boende kommer att 
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hänvisas till. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en skolutredning 
som ska visa på eventuellt behov av ny för- eller grundskola samt fördelning av 
klasser mellan skolorna i tätorten. Bedömningen är att den nya förskoletomt som 
möjliggörs i den laga kraft vunna planen Spåningslanda etapp 2 kommer att vara 
tillräcklig för att täcka behovet som uppkommer i samband med bostadsbyggnat-
ion i Spåningslanda etapp 2 och Aringsås nord etapp 1. 

Alvesta tätort står inför ett stort behov av mark för nya bostäder. En bedömning 
har gjorts utifrån tekniska, ekonomiska och platsspecifika förutsättningar, vilket 
har resulterat i planområdets avgränsning. Det aktuella planområdet består av 
produktionsskog där stor del idag har avverkats. Allmänheten kommer även fort-
satt ha tillgång till Spånens rekreationsområde och omkringliggande naturmark. 
Några exempel på hur planförslaget införlivar befintliga värden är att spara områ-
den med höga naturvärden och att skapa god tillgänglighet till omkringliggande 
grönområden från allmänna gator genom grönsläpp. Likaså sparas lekvänlig 
miljö med stenblock, som även har kulturhistoriska värden då stenbrytning har 
förekommit i området. Vad gäller Barnamossen så utgör området en värdefull 
natur som kompletterar Spåningslandaområdet med stora naturvärden och som 
diversifierar rekreationsutbudet. Området kan göras tillgänglig genom anläg-
gande av spänger och upphöjda gångvägar. Ett gott exempel på projekt där 
sumpskog har gjorts tillgänglig för allmänheten är promenadslingan i området 
Sjölyckan som ligger utmed Salens östra strand. Alvesta kommun har ett nyligen 
antaget grönstrukturprogram där naturvärden och sociala värden i tätortens 
grönområden har inventerats. Programmet utgör ett gott planeringsunderlag för 
Spåningslandaområdet.  

Österledens sträckning som finns i planhandlingarna och i den fördjupade över-
siktsplanen är grovt uppskattad med hänsyn till kända markförhållanden. Vidare 
utredning krävs däremot för att kunna bestämma ett förslag till sträckning och 
Österledens lämplighet ska prövas genom en framtida detaljplan. Under denna 
process kommer det uppdagas om elljusspåret påverkas i delar eller inte. Om 
elljusspåret påverkas ska lösning så som ny dragning av spåret presenteras. 

Den VA-utredning som finns bifogad planhandlingarna visar på en eventu-
ell/möjlig framtida utbyggnad av ledningsnätet. Då vatten- och avloppsledningar 
består av ett stort sammankopplat system krävs att kommunen tittar på en hel-
hetslösning i ett tidigt stadium. Detta för att exempelvis undvika att lösningen 
inom den nu aktuella planen underdimensioneras i förhållande till vad som krävs i 
framtiden. Resultatet i utredningen är att den nu aktuella planen kan genomföras 
utan att vatten- och avloppsnätet byggs ut norr om planområdet. De åtgärder 
som föreslås för Aringsås nord etapp 2 kommer alltså inte att anläggas förrän 
markens lämplighet har prövas genom en framtida detaljplan och det finns en 
byggrätt med en laga kraft vunnen detaljplan. De våningsantal och antal boende 
som är beskrivna i utredningen är grovt uppskattade för att kunna göra en tidig 
bedömning om vad den största möjliga utbyggnaden är. Däremot är denna ut-
byggnad inte bestämd idag, utan kommer att justeras under processens gång.  
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Alvesta Alternativet 

Alvesta Alternativet framför i sitt yttrande att mark och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt p.g.a. deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Vidare fram-
förs att riksintresseområdet Spåningslanda sträcker sig parallellt med sjön Spån-
en nästan ända fram till villabebyggelsen i Alvestas nordöstra utkant. Bygdens 
blomstringstid var cirka år 200 e.Kr. (romersk järnålder). En karta från år 1697 
finns över Spåningslanda, den utvisar bl.a Spåningslanda Säteri från 1650-talet. 
Aringsås nämns i skriftliga källor på 1300-talet, men Spåningslanda nämns första 
gången skriftligt år 1545. 

I yttrandet framförs att Alvesta Alternativet förordnar att förslag till detaljplan för 
Aringsås 14:1 avslås. Vidare framförs att Alvesta Alternativet bedömer detaljpla-
nen för Aringsås 14:1 med planerad byggnation i området mellan sjön Spånen 
och Spåningslandavägen – Åsenlundsvägen norr om soptippen är inledningen till 
betydande ingrepp i Spånens fritids- och kulturområde. Området är enligt partiet 
ett genuint friluftsområde i klass med Fyllerydskogen i Växjö och unikt och det 
mest värdefulla och välbesökta av de få skogsområden som är besöksvänliga i 
Alvesta tätorts närområden. Det har i generationer nyttjats av Alvesta-borna för 
fritidsaktiviteter och därför också ansetts fredat från all slags byggnation. 

I yttrandet framförs att det är av detta skäl som Alvesta Alternativet säger nej till 
hela den föreslagna detaljplanen för detta område. Partiet menar att de anser att 
det finns andra områden mer lämpliga för bostadsbyggnation både på östra och 
västra delen av Alvesta tätort. Bebygg i första hand de områden som redan på-
börjats i någon form exempelvis Spåningslanda 2. Därefter kan man titta vidare 
på Spåningslanda 4 och gärna också några områden på väster för att inte helt 
segregera Alvesta tätort. Även om partiet säger nej till förslaget som helhet fram-
förs att de vill fästa uppmärksamheten på vissa detaljer.  

Enligt Alvesta Alternativet bygger hela planen på att det kommunala verksam-
hetsområdet för vatten och avlopp utökas. En utökning som enligt Alvesta Alter-
nativet får stor betydelse för miljön som fritidsområde. Partiet menar att VA-
planen förutsätter ledningar och ny pumpstation utanför planområdet och att för-
läggningen av dessa bygger på detaljplanen för Aringsås Nord Etapp 2. Med 
detta som grund ser Alvesta Alternativet det som icke relevant att särskilja pla-
nerna från varandra. Den kommande detaljplanen Aringsås 2 och det utökade 
verksamhetsområdet för VA, påverkar enligt partiet i högsta grad omgivningarna 
för Aringsås Etapp 1. Dessutom menar Alvesta Alternativet att "Österleden" får 
ett fastställt läge utan att ha blivit föremål för synpunkter, eftersom denna inte 
ingår i planförslaget mer än genom en möjlig anknytning till detaljplanen. 

Alvesta Alternativet menar att vid en utbyggnad av detaljplanen för Aringsås 
Etapp 1 blir följden ganska snart krav på utbyggnad av "Österleden" när trafiken 
till och från området höjer trafikmängden på Spåningslandavägen. Vidare fram-
förs i yttrandet att planförslaget innebär under alla omständigheter en ökad be-
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lastning på Lunnagårdsvägen och med det ett ännu större krav på en lösning av 
järnvägsövergången vid kyrkan. 

Alvesta Alternativet hänvisar till den till yttrandet bifogade kartan som enligt par-
tiet visar att VA-utbyggnad inkräktar i högsta grad både på elljusspåret och fri-
tidsområdet. Ett markreservat för "Österleden" gör enligt Alvesta Alternativet na-
turligtvis inte saken bättre. Detta markreservat slutar mot den gamla återvin-
ningsanläggningen och ger vid hand ett svårframkomligt avslut mot gamla Gem-
lavägen. Partiet hänvisar till planhandlingarna som beskriver att flyttning av el-
ljusspåret kan bli aktuellt, men någon ny dragning redovisas inte i detaljplanen. 
En flytt av spåret kan inte ske utan att det medför betydliga begränsningar i geo-
metrin och spårets karaktär. Alvesta Alternativet framför att de befarar en fortsatt 
expansion av bostadsbyggnation österut mot Spånen. Partiet menar att hela om-
rådet på sikt är tänkt att exploateras utan hänsyn till att det tätortsnära friluftsom-
rådet med elljusspår och promenadstigar försvinner. Detta är enligt Alvesta Alter-
nativet en svindlande tanke för Alvestaborna som idag njuter av detta fantastiska 
rekreationsområde. 

Alvesta Alternativets bifogade karta visar enligt partiet, på ett helt annat sätt än 
de kartmaterial som ingår i planförslaget, att omgivningarna som i vissa fall besk-
rivs som lekmiljöer för barn i de nya bostadsområdena mestadel består av sank-
marker som knappast är lämpliga som lekmiljöer. Barnamossen som utpekas 
som lämplig rekreationsmark och en grön tunga in i området utgörs av en äldre 
vattenbegjuten torvtäkt. Partiet hänvisar till planhandlingarna där det beskrivs att 
denna sankmark skall göras tillgänglig genom anläggandet av spångar och 
gångstråk. Även med dessa insatser anser Alvesta Alternativet att området förblir 
olämpligt som lekplats eller strövområde.  

Vidare framförs i yttrandet att söder om planförslaget dominerar den gamla de-
ponin området. Lakvatten runt deponin gör att det till stor del inte är någon lek-
miljö eller ens naturligt gångstråk. Lakvatten från deponin finns utanför deponin 
och kan enligt Alvesta Alternativet innehålla ämnen som är olämpliga för ett bo-
stadsområde. Partiet menar att några provresultat från sådana mätningar inte 
finns i underlaget.         

Alvesta Alternativet framför att efter genomförd detaljplan skulle endast återstå 
en smal remsa mellan östra dragningen av elljusspåret och Spånen där man fort-
sättningsvis skulle kunna njuta av orörd natur. Partiet menar att exploateringen i 
Aringsås etapp 1 och 2 är en stark försämring av boendemiljön för redan boende 
i hela Alvesta tätort och ett svek mot dem som nyligen uppfört hus på Spånings-
landa etapp 1 om fördelarna med närheten till fritidsområde och motionsslingor. 

Slutligen framför Alvesta Alternativet i sitt yttrande att de reagerar mot de fastig-
hetsrättsliga beskrivningarna. Enligt partiet strider fördelningen av kostnaderna 
respektive intäkterna flagrant mot normalförfarandet. Att fastighetsägaren får be-
hålla tomterna efter avstyckning och försälja dem i egen regi samtidigt som 
kommunen köper loss allmän platsmark, står för VA och gator gör det till en dyr-
bar konsekvens för skattebetalarna. Enligt Alvesta Alternativet beskrivs detta 
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mycket riktigt under rubriken "Konsekvenser på fastighetsnivå". Detta leder natur-
ligtvis precis som det står i planen till positiva konsekvenser för fastighetsägaren. 
Normalt är det så att tomtpriserna baseras på ett pris som ger täckningsbidrag för 
just utbyggnaden av gator och VA m.m. Nu tycks hela den summan hamna hos 
markägaren, menar Alvesta Alternativet. Detta är ett förfarande som partiet starkt 
vänder sig emot i synnerhet eftersom denna mycket kontroversiella lösning inte 
diskuterats alls i kommunfullmäktige.  

Kommentar 

Alvesta tätort står inför stort behov av mark för nya bostäder. En bedömning har 
gjorts utifrån tekniska, ekonomiska och platsspecifika förutsättningar, vilket har 
resulterat i planområdets avgränsning. Det aktuella planområdet består av pro-
duktionsskog där stor del idag har avverkats. Ambitionen är att så stor del som 
möjligt av naturen ska sparas och att allmänheten även fortsatt ska ha tillgång till 
Spånens rekreationsområde och omkringliggande naturmark. 

Om inget oförutsägbart sker kommer Spåningslanda etapp 2 att genomföras in-
nan den nu aktuella planen. Eftersom det är en lång process att upprätta ett plan-
förslag krävs att man börjar processen som möjliggör för fler bostäder innan all 
mark är såld i Spåningslanda, annars finns risk att tomtkön blir lång i väntan på 
att en ny plan ska tas fram. Detta kallas att kommunen har en planberedskap. 
Alvesta kommun har flera pågående planuppdrag med syfte att möjliggöra för 
bostäder, som är spridda på både östra och västra delen av tätorten. 
Fortsatt planläggning av Spåningslanda, norr om Fornvägen, är idag inte möjlig 
då kommunen avvaktar resultatet av den särskilda arkeologiska utredning som 
Länsstyrelsen påbörjat. 

Den VA-utredning som finns bifogad planhandlingarna visar på en eventu-
ell/möjlig framtida utbyggnad av ledningsnätet. Då vatten- och avloppsledningar 
består av ett stort sammankopplat system krävs att kommunen tittar på en hel-
hetslösning i ett tidigt stadium. Detta för att exempelvis undvika att lösningen 
inom den nu aktuella planen underdimensioneras i förhållande till vad som krävs i 
framtiden. Resultatet i utredningen är att den nu aktuella planen kan genomföras 
utan att vatten- och avloppsnätet byggs ut norr om planområdet. De åtgärder 
som föreslås för Aringsås nord etapp 2 kommer alltså inte att anläggas förrän 
markens lämplighet har prövas genom en detaljplan och det finns en byggrätt 
med en laga kraft vunnen detaljplan. De våningsantal och antal boende som är 
beskrivna i utredningen är grovt uppskattade för att kunna göra en tidig bedöm-
ning om vad den största möjliga utbyggnaden är. Däremot är denna utbyggnad 
inte bestämd idag, utan kommer att justeras under processens gång.  

Bedömningen är att planförslaget inte kommer att leda till så stor trafikökning att 
betydande konsekvenser uppstår på befintliga gator i tätorten. Syftet med Öster-
leden är att fördela trafiken och tillgängliggöra nya bostadskvarter. Det är emel-
lertid främst i det skede då Aringsås etapp 2 genomförs som en Österled kommer 
att krävas för att trafiksituationen ska bli hållbar med tiden. 
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Lämplighetsprövning rörande byggnation av områden öster om det nu aktuella 
planområdet har idag inte utretts. I den fördjupade översiksplanen för Alvesta 
tätort som har en tidshorisont av ungefär 10-15 år är bostadsområden närmare 
Spånen inte utpekat. 

Vad gäller Barnamossen så utgör området en värdefull natur som kompletterar 
Spåningslandaområdet med stora naturvärden och som diversifierar rekreations-
utbudet. Då Barnamossen redan idag innehåller gångstigar som i delar är 
spångade är bedömningen att området är ett befintligt besöksmål för rekreation. 
Att utveckla området med anlagda gångvägar med spänger i låga partier kan 
höja besöksvärdet ytterligare. Lekvänlig miljö som idag innehåller kojor och sten-
block bevaras i detaljplanen som naturområde. 

Gällande synpunkter rörande Aringsås deponi, se kommentar till Länsstyrelsen 
Kronoberg ovan.  

Om planen genomförs i privat regi kommer antingen ett exploateringsavtal eller 
avtal om gatukostnadsersättning m.m. att bli aktuellt för att säkerställa ansvars- 
och kostnadsfördelningen mellan privat exploatör och kommun. I avtalet ska 
även plankostnad regleras. Avtalet som skrivs kommer att medföra att kostna-
derna för Alvesta kommun inte blir betydande.  
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Liberalerna i Alvesta 

Liberalerna i Alvesta framför i sitt yttrande att hela projektet bör skjutas upp då 
finansieringen är oklar. Partiet menar att kommunen bör köpa upp all mark som 
ska tas i anspråk samt därefter i sedvanlig ordning sälja tomtmark. Liberalerna 
menar att upplägget som finns i detaljplanen leder till att alla kostnader läggs på 
Alvestas skattebetalare, vilket är orimligt enligt partiet. Risken är enligt Liberaler-
na att VA-taxor och dylikt påverkas för övrigt kollektiv.  

Vidare framför Liberalerna att det saknas en utredning för skola i Alvesta. Det är 
enligt partiet rimligt att tro är att många barnfamiljer bygger på detta område och 
det ökar trycket på just skolplatser. 

Liberalerna förordar enligt yttrandet att redan beslutade områden först bebyggs 
innan man vidare exploaterar detta område. Området behövs enligt partiet egent-
ligen för rekreation och man bör titta på andra delar av Alvesta för ny villabebyg-
gelse. 

Kommentar 

Om planen genomförs i privat regi kommer antingen ett exploateringsavtal eller 
avtal om gatukostnadsersättning m.m. att bli aktuellt för att säkerställa ansvars- 
och kostnadsfördelningen mellan privat exploatör och kommun. I avtalet ska 
även plankostnad regleras. Avtalet som skrivs kommer att medföra att kostna-
derna för Alvesta kommun inte blir betydande.  

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en skolutredning som ska visa 
på eventuellt behov av ny för- eller grundskola samt fördelning av klasser mellan 
skolorna i tätorten. Bedömningen är att den förskoletomt som möjliggörs i den 
laga kraft vunna planen Spåningslanda etapp 2 kommer att vara tillräcklig för att 
täcka behovet som uppkommer i samband med bostadsbyggnation i Spånings-
landa etapp 2 och Aringsås nord etapp 1. 

Om inget oförutsägbart sker kommer Spåningslanda etapp 2 att genomföras in-
nan den nu aktuella planen. Eftersom det är en lång process att upprätta ett plan-
förslag krävs att man börjar processen som möjliggör för fler bostäder innan all 
mark är såld i Spåningslanda, annars finns risk att tomtkön blir lång i väntan på 
att en ny plan ska tas fram. Detta kallas att kommunen har en planberedskap. 
Alvesta kommun har flera pågående planuppdrag med syfte att möjliggöra för 
bostäder, som är spridda på både östra och västra delen av tätorten. 
 

Fastighetsägare NN och NN, fastighet XX  

Fastighetsägarna hänvisar i yttrandet till deras samrådsyttrande rörande grusvä-
gen inom planområdet. I yttrandet påpekade fastighetsägarna att deras bedöm-
ning är att vägen förväntas utnyttjas av allmänheten per bil i större omfattning än 
idag. Likaså menar fastighetsägarna att det kommer att bli fler som lägger i båtar 
i Spånen och därmed även mer biltrafik. Fastighetsägarna skriver i yttrandet att 
de inte är nöjda med kommunens svar på synpunkterna från samrådet. Fråga 
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ställs angående vilka grunder som bedömningen har gjorts att förslaget inte 
kommer att leda till mer trafik och betydande slitage på vägen.  

Fastighetsägarna framför i yttrandet att det inte behöver vara betydande slitage, 
det räcker med att vägen kommer att förväntas trafikeras mer än förut, och där-
med även större slitage. Fråga ställs om kommunen har vetskap om hur mycket 
trafik det är under sommarmånaderna eftersom en bedömning har gjorts.  

Slutligen framför fastighetsägarna att de trycker fortfarande starkt på att kommu-
nen ska bidra med vägunderhåll även resterande väg ner till sjön. Vägen borde 
även skyltas upp för att minimera biltrafiken.  

Kommentar 

Avståndet mellan planområdet och sjön Spånen är mindre än 850 meter. Boende 
som har sjön som målpunkt bedöms ta sig dit med cykel eller till fots i rekreat-
ionssyfte. Avståndet bedöms inte vara tillräckligt långt för att biltransport krävs. 

Då det inte finns någon större båtbrygga i Spånen och då det krävs strand-
skyddsdispens för att anlägga en sådan är bedömningen att det inte är möjligt att 
antalet båtplatser i sjön kommer att öka betydligt. Det krävs dessutom lov från 
markägaren att förtöja båt under en längre tid inom dennes mark. Om det trots 
allt blir aktuellt med fler båtplatser utmed Spånens strand bör diskussion ske med 
fastighetsägaren och båtägarna om att båtägarna som nyttjar vägen kan ingå i 
gemensamhetsanläggningen och därmed bidra till vägunderhållet.  

Alvesta kommun är inte fastighetsägare för den aktuella marken och har därmed 
ingen rättighet att skylta vägen. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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Planarkitekt 


