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Detaljplan för Axeln 1 m.fl.   

i Alvesta tätort 

 

SÄRSKILT UTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-01 – 2017-06-22. Under 
samrådstiden har 5 yttranden utan synpunkter och 6 yttranden med synpunkter 
inkommit.  

Sammanfattningsvis berör inkomna synpunkter bildande av vägservitut och led-
ningsrätter inom planområdet. Likaså har synpunkter om fastighetsreglering och 
precisering av planbestämmelsen T, Trafik inkommit. Även information om gäl-
lande starkströmsföreskrifter intill kraftledningar har inkommit.  

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

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås den 2017-08-29 besluta att med 
stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen för Axeln 1 m.fl.  

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel och industri inom Västra industri-
området i Alvesta tätort.  
 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-01 – 2017-06-22. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer.  

Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden utan erinran: 

TeliaSonera Skanova Access AB  
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Värends Räddningstjänst 

Fastighetsägare xx, NN 

AB Maskinarbeten  

Region Kronoberg 

 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen 

Trafikverket 

Lantmäteriet 

E.ON Elnät Sverige AB 

Alvesta Energi AB 

Fastighetsägare xx och xx, NN 
 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen  

Sammanfattningsvis framför Länsstyrelsen att de inte direkt har något att erinra 
mot planförslaget. Detaljplanen möjliggör för fastighetsreglering mellan privata 
fastighetsägare och Alvesta kommun. Inga skyddade objekt berörs. Enkelt plan-
förfarande kan användas. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att ett genomfö-
rande av förslaget inte anses innebära någon negativ påverkan på riksintresset 
för järnvägen, men hänvisar till inkomna synpunkter från Trafikverket.  

Bebyggelse, trafik och kommunikation 

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets synpunkter på förslaget som skriver att 
de är tveksam till att handel föreslås för hela området. Trafikverket menar att 
inom Kv Mejseln och området väster om stickspåret finns i nuvarande planer ing-
en handel reglerad. Då handel ingår som lämplig/möjlig bestämmelse i gällande 
detaljplan för kv Hyveln och östra delen av Axeln 1 så kan det finnas fog för att 
handel ingår i anslutande delar. 

Vidare framför Trafikverket att förbättra och samordna utfarter till Fabriksgatan 
har tidigare varit en ambition som framförts i diskussioner mellan Trafikverket och 
Alvesta kommun. Fastigheten Mejseln 3 är en fastighet som med fördel bör 
kunna nyttja Svarvaregatan för in- och utfart även fortsättningsvis eftersom hela 
sidan mot Fabriksgatan är fullbyggd. Hur angöring är tänkt till denna fastighet bör 
framgå av planhandlingen och möjligheterna för fastigheten att nyttja nuvarande 
Svarvaregatan bör säkerställas i planen. 
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Betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen framför att de inte har något att erinra mot omfattning och innehåll i 
den av kommunen framtagna behovsbedömningen.  

Förorenade områden  

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom plan-
området. 

Fornminnen 

Länsstyrelsen framför i yttrandet att inom planområdet finns inga registrerade 
fornminnen. 

Riksintressen 

I yttrandet framför Länsstyrelsen att inom detaljplaneområdet ingår del av Kust- 
till- kustbanan som är ett riksintresse för kommunikationer. Länsstyrelsen hänvi-
sar till Trafikverkets yttrande som framför att om Kust till Kustbanan skall ingå 
som T-område i planen bör en tydligare precisering göras i planen i t ex T1 = 
Övergripande järnvägsområde T2 = Järnvägsområde stickspår. Detta för att lät-
tare förstå planen och för att också tydliggöra att det är olika huvudmän för Kust 
till Kustbanan respektive stickspåret. 

Vidare framför Trafikverket att i förgreningen mellan Kust till Kustbanan stickspå-
ret föreslås kvartersmarken gå fram långt i en väldigt spetsig kil. Denna spets 
torde vara oanvändbar som kvartersmark. Trafikverket föreslår därför att spetsen 
kortas av och överblivet område läggs in stickspårsområdet. 

Mellankommunala intressen 

Påverkas enligt Länsstyrelsen inte av planförslaget.  

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen konstaterar i yttrandet att kommunen beskrivit varför MKN för vat-
ten inte påverkas. Länsstyrelsen anser att ett genomförande inte innebär någon 
förändring av befintlig markanvändning och därmed innebär planen inte heller 
någon förändring av påverkan på vattenkvalitet eller MKN för vatten. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Länsstyrelsen framför att deras uppfattning är att buller och risk för översvämning 
är väl redovisat.  

Kommentar: 

Bedömningen är att ändamålet handel och industri är lämpligt inom hela planom-
rådet för att möjliggöra för den fastighetsindelning som föreslås. Gällande detalj-
plan Tången 17 m.fl. (A 189) medger till handel och industri även väster om 
stickspår. Däremot är bedömningen att byggnad för handel inte är möjlig inom 
planområdet med hänsyn till planbestämmelsen att att mark inte får förses med 
byggnad.  



  

 2017-08-11 

 

 

 

 

 

 

4 

             

 

Vad gäller fastigheten Mejseln 3 kommer ett vägservitut bildas så fastigheten kan 
nyttja befintlig in- och utfart. Ny in- och utfart kommer därmed inte att tillskapas 
utmed Fabriksgatan. Förtydligande sker i planbeskrivningen under rubriken Fas-
tighetsrättsliga frågor - Servitut. 

Precisering görs av planbestämmelsen T, Trafik till T1 Järnvägstrafik och T2 Järn-
vägstrafik, stickspår.  

Den i detaljplanen föreslagna fastighetsregleringen justeras vid förgreningen mel-
lan Kust till kustbanan och stickspår i enlighet med förslag i yttrandet.  

 

Trafikverket 

Trafikverket framför i sitt yttrande att om Kust- till- Kustbanan skall ingå som T-
område i planen bör en tydligare precisering göras i planen i t ex T1 = Övergri-
pande järnvägsområde T2  = Järnvägsområde stickspår. Detta för att lättare för-
stå planen och för att också tydliggöra att det är olika huvudmän för Kust till 
Kustbanan respektive stickspåret. 

Vidare skriver Trafikverket i sitt yttrande att i förgreningen mellan Kust till Kustba-
nan och stickspåret föreslås kvartersmarken gå fram långt i en väldigt spetsig kil. 
Denna spets torde vara oanvändbar som kvartersmark. Trafikverket föreslår där-
för att spetsen kortas av och överblivet område läggs in stickspårsområdet. 

Trafikverket framför i sitt yttrande att är tveksamma till att handel föreslås för hela 
området. Kv Mejseln och området väster om stickspåret finns enligt Trafikverket 
ingen handel i nuvarande planer. Bestämmelserna bör enligt Trafikverket harmo-
niera bättre med angränsande områden. Då handel ingår som lämplig/möjlig be-
stämmelse i gällande detaljplan för kv Hyveln och östra delen av Axeln 1 så kan 
det finnas fog för att handel ingår i anslutande delar. 

Slutligen framför Trafikverket att förbättra och samordna utfarter till Fabriksgatan 
har tidigare varit en ambition som framförts i diskussioner mellan Trafikverket och 
Alvesta kommun. Fastigheten Mejseln 3 är en fastighet som med fördel bör 
kunna nyttja Svarvaregatan för in- och utfart även fortsättningsvis eftersom hela 
sidan mot Fabriksgatan är fullbyggd. Hur angöring är tänkt till denna fastighet bör 
enligt Trafikverket framgå av planhandlingen och möjligheterna för fastigheten att 
nyttja nuvarande Svarvaregatan bör säkerställas i planen.  

Kommentar 

Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan.  

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet framför i sitt yttrande att markreservat ska avgränsas med administ-
rativ gräns. Vidare framför Lantmäteriet att trafiken som z-området avser inte kan 
benämnas som allmän körtrafik då utfarten är för enskilt behov. Fråga framförs 



  

 2017-08-11 

 

 

 

 

 

 

5 

             

 

om det inte är fler fastigheter som ska använda vägen för utfart. Slutligen fram-
förs i yttrandet att fastighetsbeteckningar saknas i grundkartan.  

Kommentar 

Plankartan justeras vad gäller markreservat och z-område. Förtydligande vad 
gäller bildande av vägservitut för angränsande fastighter sker i planbeskrivningen 
under rubriken Fastighetsrättsliga frågor - Servitut. Fastighetsbeteckning läggs till 
i grundkartan.  

 

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät Sverige AB framför i sitt yttrande att starkströmsföreskrifter gäller för 
kraftledningar inom planområdet. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat 
höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och parke-
ringsplatser. För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter 
följas. Det får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet.  

I yttrandet framförs att markhöjden inte får förändras under eller invid ovan-
nämnda ledningar. Om vägar skall förändras eller nya skall anläggas måste detta 
meddelas E.ON Elnät för vidare bedömning. 

E.ON skriver i yttrandet att enligt föreskrifter som ovan ska en luftledning vara 
framdragen på betryggande avstånd från platser där många människor samlas, 
t.ex. skolgårdar, idrotts- och lekplatser med mera. Med betryggande avstånd av-
ses normalt att en spänningsförande ledares horisontella avstånd till platsen inte 
understiger 20 meter. 

Om stängsel ska monteras vill E.ON Elnät AB erinra om risken för spännings-
sättning av staket eller stängsel som sätts upp i närheten av kraftledningar. Kon-
takt ska enligt E.ON Elnät ske inför uppförande av stängsel i närheten av led-
ningarna för att få uppgifter om vilka särskilda skyddsåtgärder som eventuellt 
erfordras. 

För att luftledningen ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON Elnät i sitt 
yttrande på att det i plankartan sätts ut ett ca 50 meter brett l-område (med de 
båda luftledningarna i mitten 15 meter ut från 50 kV (västerut) och 20 meter ut 
från 130 kV (österut). Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbe-
stämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON Elnät föreslår i 
yttrandet följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen l: ”Marken 
ska vara tillgänglig för allmän luftledning. Inom området får inte bedrivas verk-
samhet eller vidtas åtgärd som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, ej 
heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra 
fara för ledningen”. 

E.ON Elnät Sverige AB framför vidare att starkströmsföreskrifterna reglerar 
minsta tillåtna horisontella avstånd mellan kraftledning och närmsta byggnadsdel 
på en byggnad. För en ledning på 50 kV gäller ett minsta horisontellt avstånd 
på 5 meter och för ledningen på 130 kV gäller ett minsta horisontellt avstånd på 
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10 meter från yttersta fasledare på kraftledningen till närmsta byggnadsdel. Det 
vore enligt E.ON Elnät Sverige AB dock önskvärt om avsevärt större avstånd 
hålls till ledningarna. 

Med anledning av diskussionen kring magnetfälts eventuella hälsorisker måste 
enligt E.ON Elnät Sverige AB en skälighetsbedömning göras vid varje enskilt fall 
av samhällsplanering eller nybyggnation, där eventuella risker från magnetiska 
fält vägs mot tekniska och ekonomiska förutsättningar. De myndigheter som an-
svarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsä-
kerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndig-
heterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och 
föreskrifter avseende magnetfält. Trots omfattande internationell forskning sak-
nas enligt E.ON Elnät Sverige AB idag entydiga resultat som påvisar ett sam-
band mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bak-
grund i detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden 
eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för magnetfält. Ansvariga myn-
digheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och ex-
ploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader: 

 sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elekt-
riska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas  

 undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elan-
läggningar som ger förhöjda magnetfält  

 sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses 
normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer  
 

E.ON Elnät Sverige AB hänvisar vidare till myndigheternas gemensamma bro-
schyr ”Magnetfält och hälsorisker”, där det finns mer information. 

E.ON Elnät skriver i sitt yttrande att de är för en öppen och saklig dialog om 
magnetiska fält och eventuella risker. E.ON Elnät följer enligt yttrandet kontinuer-
ligt pågående forskning inom området och strävar efter en kunskapshöjning be-
träffande magnetiska fält. E.ON Elnät beaktar berörda myndigheters rekommen-
dation och miljöbalkens regler om försiktighet och tar människors oro på allvar. 
E.ON Elnät mäter, beräknar och redovisar vid behov magnetfältsnivåer kring våra 
anläggningar. 

Om magnetfältsberäkning önskas ska berörda enligt yttrandet återkomma till 
E.ON Elnät. 

Slutligen vill E.ON Elnät upplysa om att de har för avsikt att bibehålla deras reg-
ionala ledningsnät i befintlig sträckning och utförande. I planhandlingen noterar 
E.ON Elnät att  130 kV ledningen finns omnämnd E.ON Elnät yrkar på att även 
50 kV ledningen omnämnes. 

Kommentar 
Information om starkströmsföreskrifter och risker kopplade till magnetfält vidare-
befordras till berörd fastighetsägare. För eventuell förändring av marknivå eller 
uppförande av stängsel krävs bygglov.  
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I plankartan läggs planbestämmelsen l till; Markreservat för allmännyttig luftled-
ning. Alvesta kommun använder de preciseringar av planbestämmelser som re-
kommenderas i Boverkets planbestämmelsekatalog. Luftledningarna är skyd-
dade genom befintlig ledningsrätt. 

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av E.ON:s 50 kV ledning, se 
rubriken Planförslag- Teknisk försörjning - Elnät.  
 

Alvesta Energi 

Alvesta Energi framför i sitt yttrande att de inte har några synpunkter på detalj-
planen så länge området byggs som planförslaget visar med område för väg och 
ledningsrätter till Alvesta Energis fastighet.  

Kommentar 

Bildande av vägservitut ska ske i samband med detaljplanens genomförande 
enligt avtal som skrivs med aktuell fastighetsägare. Bestämmelse z, allmän kör-
trafik i plankartan ersätts med redogörelse av bildande av vägservitut i planbe-
skrivningen, läs mer under rubrikerna Fastighetsrättsliga frågor - Lednings-
rätt/Servitut. 

 

Fastighetsägare xx och xx, NN 

I yttrandet framförs att fastighetsägaren önskar att Svarvaregatan behålls hela 
fastighetsägarens tomtlängd.  

Kommentar 

Vägservitut ska bildas så fastigheten kan nyttja befintlig infart. Förtydligande sker 
i planbeskrivningen under rubriken Fastighetsrättsliga frågor - Servitut. 

 
 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2017-08-11 

 

Karolina Bjers 

Planarkitekt 


