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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för attraktiva bostäder genom 
förtätning inom befintligt flerbostadshusområde i centrala Alvesta.  

Detaljplanen medger bebyggelse i sex våningar och med en höjd av 22 
meter. I nordväst skyddas den naturmiljö med trädbestånd som finns i 
anknytning till befintlig bebyggelse. Inom fastigheten möjliggörs även lek 
och parkering. Inom planområdet finns områden där marken ska vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykelpassage samt för allmänna 
ledningar. Inom fastigheten ska det finnas 70 kubikmeter 
fördröjningsvolym för dagvatten.  

Då beslut om planuppdrag togs innan årsskiftet 2014/2015, upprättas 
detaljplanen enligt Plan- och bygglagens (2010:900) lydelse innan den 1 
januari 2015. Detaljplanen handläggs således med normalt 
planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget centralt i Alvesta tätort och består främst av det 
befintliga bostadsområdet Björklövet. Planområdet avgränsas av 
fastigheten Eklövet med de så kallade Eklövshusen i norr, av 
Stenlyckegatan i öster, av villabebyggelse i söder och av Sköldstavägen 
i väster.  

Areal 

Planområdet består av ungefär 2,9 hektar mark. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Björklövet 1 ägs av AllboHus Fastighets AB. Fastigheterna 
Björklövet 4 och 7 är privatägda.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Någon utveckling för planområdet är inte specifikt utpekat i Alvesta 
kommuns översiktsplan som antogs år 2008. Generellt anger 
översiktsplanen under rubriken Riktlinjer för Alvestas bebyggelse-
utveckling att nya bostadsområden ska tillskapas genom förtätning i 
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anslutning till redan planlagda gator samt att förnyelse bör ske på 
sådant sätt att Alvestas småstadskaraktär inte går förlorad. 

Planförslaget bedöms inte vara i strid med översiktsplanens intentioner. 

Gällande detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan A191 lagakraftvunnen 2004-05-27. 
Planen reglerar marken till bostadsändamål med sammanbyggda hus i 
två våningar inom två områden på var sin sida om det idag öppna 
grönområdet. Inom del av detaljplanen finns områden som endast får 
bebyggas med uthus och garage samt som får användas för parkering. 
Markområden som ska vara tillgängliga för allmänna underjordiska 
ledningar, samt för allmän gång- och cykelpassage, finns inom 
planområdet.  

Även en mindre del av detaljplan A63, lagakraftvunnen 1962-10-25, 
innefattas i det aktuella planområdet. Detaljplanen medger bostäder i 
fristående hus i en våning med vindsinredning. Inom en större del av 
markområdet finns bestämmelse att mark inte får bebyggas 
(prickmarkerat område).  

Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2014-05-06 att ett 
förslag till detaljplan kan upprättas och samrådas. 

Planprogram 

Planförslaget har inte föregåtts av ett planprogram. Planprogram har 
inte bedömts nödvändigt för området då planen inte innefattar starka 
motstående intressen eller strider mot översiktsplanens intensioner.  

Riksintressen 

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är av 
riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. 

Mellankommunala intressen 

Detaljplanen berör inga mellankommunala intressen. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 3, 4 och 5 
kap miljöbalken. Planen ligger inom Alvesta tätort och området bedöms 
vara lämpat för den typ av bostadsbebyggelse som föreslås. Gällande 
bullerriktvärden bedöms inte överskridas. Planen stämmer således med 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden enligt 3 kap miljöbalken. Planen ligger inom 
avrinningsområdet för Mörrumsån som är av riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken. Då dagvattenhantering regleras i planen genom 
bestämmelse om lokal fördröjning är bedömningen att riksintresset inte 
kommer att påverkas i samband med planförslaget. Vad gäller 
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miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken är bedömningen att 
planförslaget inte medför ett överskridande av normerna. Se även 
bilagan Checklista för behovsbedömning.  

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet består av ett befintligt öppet grönområde och 
parkeringsytor mellan befintlig flerbostadsbebyggelse. 

Marknivån ligger på 150-meterskurvan (RH2000) i östra och västra 
delen av planområdet och sluttar in mot mitten och åt söder. 
Lågpunkten ligger i den södra delen av planområdet. En kulle som 
sträcker sig över 152-meterskurvan finns belägen i nordvästra delen av 
planområdet.  Kullen är klädd med en dunge bestående av en kraftig 
vidkronig ek och stora björkar. 

Det öppna grönområdet i den centrala delen av planområdet består 
främst av stora gräsytor men det finns även lekplats, en häckomgärdad 
minipark med plattbeläggning, bänkar, blomsterrabatt och skulptur i 
torrlagd damm samt ett system av asfalterade gångvägar.  

 

 

 
 

 

 

Planområdet består idag bland annat av gräsytor, asfalterade gång-
vägar, lekplats och plattbelagda ytor. Foto Elinor Bjärnborg 

I den södra delen av planområdet innefattas även två fastigheter 
bestående av en mindre bostadstomt. Marken inom tomten har en 
neråtgående sluttning mot norr med en nivåskillnad av ungefär fyra 
meter inom den egna fastigheten. Planområdets lågpunkt ligger inom 
detta område med en marknivå av ungefär 148 meter över nollplanet. 
Marken innefattas främst av gräsbelagda ytor men det finns även 
trädbestånd av bland annat rönn och björk. Genom fastigheten finns en 
stenmur som delar tomten.  

Befintlig bebyggelse 

Planområdets befintliga bebyggelse består av saxade bostadslängor i 
två våningar belägna i de västra och östra delarna, varav längan i öster 
har balkonger och uteplatser mot grönområdet i planområdets mitt. I 
den södra delen av planområdet finns två garagebyggnader. 
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Angränsande planområdet i norr finns de så kallade Eklövshusen i fyra 
våningar med balkonger in mot grönområdet. Höjden på bebyggelsen är 
ungefär 14 meter.  

Inom den södra delen av planområdet finns villabebyggelse i 1 ½ plan. 
Bebyggelsen utgörs av asymmetriska hus, halva hus, som är typiska för 
järnvägsorter.  

 

 

 

 

 
 
 
Till vänster: Eklövshusen som angränsar planområdet i norr.  
Till höger: flerbostadsbebyggelse och garagebyggnad inom 
planområdet. Foto Elinor Bjärnborg 

Gator och trafik 

Inom planområdet finns inget befintligt gatunät. Däremot angränsar 
planområdet med två gator. I väster finns Sköldstavägen och i öster 
Stenlyckegatan belägna. Mot båda lokalgator finns in- och utfart till och 
från planområdet. Runt 60 meter norr om planområdet finns även 
Värnamovägen belägen, vilken går i öst-västlig riktning. 
Värnamovägens trafik uppgår till runt 2 220 fordon/dygn, varav ungefär 
330 består av tunga fordon. Värnamovägen är inte rekommenderat 
farligt godsled.  

Mark med servitut som ska vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykelväg finns inom fastigheten Björklövet 1 i norr, angränsande 
kvarteret Eklövet. Tidigare var även genomfart med fordonstrafik möjlig 
på sträckan, men efter ombyggnation hindras denna idag. Gång- och 
cykelväg finns även utmed Värnamovägen. Västerut ansluter området 
till Sköldstavägen som har cykelfält.  

Service och närmiljö 

Planområdet ligger centralt i Alvesta tätort med närhet till ortens service. 
Livsmedelsaffärer, servicebutiker, centrumhandel, vårdcentral och 
grundskola finns inom ungefär 500 meter. Tågstation ligger på ett 
avstånd av cirka 600 meter med tåg som gör uppehåll längs linjerna 
Södra Stambanan och Kust till kust-banan. Busshållsplatser med linjer 
mot Ljungby, Vislanda, Växjö, Bredhult (Moheda), Härlöv, Lönashult och 
Sjöatorp finns inom 200-600 meter från planområdets gränser.  
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Tillgänglighet 

Då planområdet ligger inom Alvesta tätort som har ett väl utbyggt 
gatunät, kan planområdet med lätthet nås med både bil, cykel och till 
fots. Planområdet som har få höjdskillnader, har goda förutsättningar för 
att skapa ett område som är tillgängligt för alla, oavsett vilken eller hur 
stor, nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga personer kan ha. 

Teknisk försörjning 

Dricksvatten och spillvattenledningar finns i Gärdesvägen och 
Stenlyckegatan i anslutning till planområdet. Dagvattenledningar finns i 
Gärdesvägen samt inom de norra och södra delarna av fastigheten 
Björklövet 1. 

Befintliga fjärrvärmeledningar finns i Gärdesvägen och Stenlyckegatan 
samt inom fastigheten Björklövet 1. Tillgängligheten till den mark som 
innefattar ledningarna är säkrad genom befintliga ledningsrätter.  

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp.  

Fornlämningar 

Det finns enligt Riksantikvarieämbetets kartering inga kända 
fornlämningar inom planområdet. Om man vid utgrävning eller annat 
arbete skulle påträffa fornlämningar som inte tidigare varit kända, ska 
arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt Länsstyrelsens sårbarhetskartering, som baseras på 
markområdens genomsläpplighet, ligger detaljplanen inom ett område 
med medel-klassificering.  Sårbarhetskartan används som underlag för 
bland annat räddningstjänsten.  

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering består marken inom 
planområdet främst utav sandig morän. I den nordöstra delen av 
planområdet finns även ett mindre område bestående av glacial silt. 
Den kulle som finns belägen i den nordvästra delen av planområdet 
består enligt karteringen utav urberg. En mer detaljerad geoteknisk 
undersökning för området har inte genomförts i detta skede.  

DHI:s skyfallskartering visar de beräknade maximala vattendjupen (m) 
och hastighetsvektorer (m/s) i samband med ett framtida 100-års regn 
(skyfall som har en återkomsttid på 100 år). Karteringen visar att det 
inom detaljplanen finns ett område som kan vara känsligt vid skyfall då 
vattennivåer upp till 0,4 m kan komma att ansamlas. I söder finns även 
ett område där det enligt karteringen kan uppkomma vatten med en nivå 
av upp till ungefär en meter.  
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Det beräknade maximala vattendjupet och hastighetsvektorer i 
samband med ett framtida 100-årsregn.  

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering finns ingen misstänkt förorenad 
mark inom planområdet. Om en förorening påträffas har fastighetsägare 
och verksamhetsutövare skyldighet att omgående underrätta 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 10 kap. 11 § Miljöbalken. 

Radon 

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, men ligger även 
nära ett stråk med förhöjd risk för höga radonhalter i vatten från 
bergborrade brunnar. Då planområdet idag är anslutet till kommunalt 
vatten och avlopp och nybebyggelse likaså planeras kopplas till nätet, 
är bedömningen att radonhalten inte kommer att innebära en risk inom 
området.  

Störningar 

Buller 
Detaljplanen ligger ungefär en halv kilometer från järnvägsområdet för 
linjerna Södra Stambanan och Kust till kust-banan. Större gator med 
närhet till planområdet är Värnamovägen som ligger runt 60 meter från 
planområdet och Sköldstavägen som angränsar planområdet i väster.  

Buller definieras som allt oönskat ljud. I Sverige används främst två 
olika mått för att beskriva buller. Det första är ekvivalent ljudnivå (Leq), 
vilket är ett mått på medelljudnivån under en viss tidsperiod, exempelvis 
ett dygn. Det andra är maximalljudnivån (Lmax), som är den högsta 
tillfälliga ljudnivån som förekommer under en viss tidsperiod, exempelvis 
ett dygn. Trafikbuller redovisas vanligen i enheten decibel A, dB(A). 

Då upprättande av detaljplanen påbörjades innan år 2015 är Förordning 
om riktvärden för trafikbuller som beslutades om i april i år inte gällande 
för denna plan. De för denna detaljplan gällande bullerriktvärden 

1,0 

0,1 
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(proposition 1996/97:53) vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är:  
 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,  
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,  
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),  
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.  

Enligt den översiktliga bullerkartläggning som Sweco gjort över Alvesta 
tätort (2014-10-06) ligger större delen av planområdet idag inom 
ekvivalent ljudnivå av 50-55 dB(A). Inom en mindre del av planområdet 
som finns belägen utmed Sköldstavägen överskrids gällande riktvärden. 
Enligt rapporten är bedömningen att nivåerna inom planområdet inte 
ökar markant i framtiden, utan kommer även år 2030 att ligga inom 
ekvivalent ljudnivå av 50-55 dB(A). 

Den del av planområdet som ligger närmast Värnamovägen har enligt 
rapporten idag en maximalnivå som ligger inom intervallet 60-65 dB(A). 
Den större delen av planområdet har maximalnivå som ligger under 60 
dB(A). Det finns emellertid ett område utmed Sköldstavägen där 
gällande riktvärden överskrids.  

 

 

 

 

 
 

Ekvivalenta ljudnivåer från 
tåg- och vägtrafik, Prognos 
2030, Sweco 2014-10-06. 
Planområdesgränsen är 
markerad i kartbilden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxnivå från vägtrafik, 
nuläge. Sweco 2014-10-06. 
Planområdesgränsen är 
markerad i kartbilden.  
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Läs mer om buller i samband med förslaget under rubriken Hälsa och 
säkerhet nedan.  

Vid intresse att läsa vidare om genomförda bullerutredningar i Alvesta, 
Moheda eller Vislanda tätort gå in på Alvesta Kommuns webbplats, 
www.alvesta.se, och se under rubriken Bostad & miljö – Planer och 
planering – Planeringsunderlag för att finna de fullständiga rapporterna. 

PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Bostäder 

Planförslaget möjliggör för flerbostadsbebyggelse inom den idag öppna 
markytan som främst består av gräsbelagda områden. Den nya 
bebyggelsens placering i området ska ge en känsla av hus i park med 
öppna parkrum. Allbohus fastighets AB som är fastighetsägare har 
påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag för området, vilket består av 
ett, alternativt två, punkthus som kan komma att innefatta ungefär 24 
lägenheter/byggnad. 

Illustrationskarta skapad av Landskaparna Löfkvist & Sundin AB, möjlig 
utveckling av planområdet.  

Inom fastigheten Björklövet 1 medges en exploateringsgrad 
(byggnadsarea i kvadratmeter) till totalt 5500 kvadratmeter, varav 
maximalt 4500 kvadratmeter får utgöras av bostäder. Därutöver får 
garage och uthus uppföras. Med byggnadsarea menas den yta som en 
byggnad upptar på marken. Jämfört med illustrationen ovan, medges 
ungefär 700 kvadratmeter bostäder utöver vad som är skissat, detta för 



  
 

 
 

10 

att skapa mer flexibilitet för exploatör att justera byggnadsutformningen. 
Jämfört med den yta som idag är bebyggd inom fastigheten medger 
förslaget således att ytterligare cirka 1700 kvadratmeter exploateras 
med bostadsbebyggelse.  
 
Vad gäller garage och uthus medger förslaget ungefär 300 
kvadratmeter utöver vad som är skisserat i illustrationskartan ovan. 
Syftet är att möjliggöra för en ytterligare garagebyggnad, om det i 
framtiden blir aktuellt att komplettera de två byggnader som finns idag.  
 
I plankartan finns bestämmelsen n2 som reglerar att inom fastigheten 
ska det finnas 70 kubikmeter fördröjningsvolym för dagvatten från den 
egna fastigheten. Läs mer nedan under rubriken Dagvattenhantering.  
 
Bebyggelsens placering och utformning 
I planområdets östra och västra del där befintlig bebyggelse finns 
belägen, begränsas byggnaderna till två våningar genom bestämmelsen 
II, en bestämmelse som inte skiljer mot vad den gällande planen för 
området reglerar. Förutom våningsantal och exploateringsgrad (se 
ovan) regleras inte byggrätten ytterligare.  
 
I den södra delen av planområdet finns ett område där bebyggelsen 
regleras till två våningar med bestämmelsen II och med en 
exploateringsgrad av 30 % (största medgivna byggnadsarea i procent 
av fastighetsarea).  
 
De områden med bestämmelsen u reglerar att mark ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Inom områdena får marken inte 
förses med byggnader.  
 
Prickmarkerad mark inom planområdet får inte förses med byggnader.  

I det centralt belägna området där nyexploatering medges regleras 
byggnadernas höjd till högst sex våningar genom planbestämmelsen VI 
i plankartan. Totalhöjd för byggnaderna inom området regleras till 
maximalt 22,0 meter. Totalhöjd innebär att hela byggnaden ska 
inrymmas inom angiven höjd. Avståndet räknas från markplan till högsta 
punkten på byggnaden. De byggnader som medges kan således bli 
ungefär åtta meter högre än Eklövshusen belägna i norr. Med tanke på 
höjdskillnaden bör byggnader placeras med omsorg för att minimera 
risken för betydande skuggkastning, ökad insyn och andra olägenheter 
för berörda boende inom kvarteret Eklövet samt befintlig bebyggelse 
inom fastigheten Björklövet 1.  

I den norra delen av planområdet, inom markområdet närmast kvarteret 
Eklövet finns ett mindre område i plankartan med bestämmelse att mark 
får bebyggas med två våningar genom planbestämmelse II. Medgiven 
byggnadshöjd inom området är maximalt 8,0 meter. Planförslaget 
baseras på att lägre bebyggelse inte bedöms leda till samma 
skuggkastning eller andra olägenheter för grannar och kan därmed 
medges närmare befintlig bebyggelse. Ett exempel då exploatering 
inom området kan bli aktuellt är om exploatör väljer att uppföra 
marklägenheter inom planområdet. Oavsett bebyggelseutformning 
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gäller samma medgivna expolateringsgrad (totala byggnadsarea inom 
fastigheten).  

Marklov vid trädfällning 
I den västra delen av planområdet finns en kulle klädd med en dunge 
bestående av en kraftig vidkronig ek och stora björkar. Denna miljö 
avses bevaras och därmed ska bostadsbebyggelse inte placeras i dess 
närhet så miljön kan ta skada. Träden anknyter starkt till platsens 
kulturhistoria, med koppling till kvartersnamnen Björk- och Eklövet. 
Markarbeten ska ske med försiktighet för att inte ge påverkan på 
rotsystemen eller grundvattennivån. Bevarande av träden regleras i 
planen med bestämmelsen n1, marklov erfordras för fällning av träd 
med diameter större än 15 cm i brösthöjd (130 cm). Det är speciellt 
viktigt att ha den bevarandevärda naturmiljön i åtanke under byggnation 
inom planområdet så träd med rotsystem inte tar påtaglig skada vilket 
leder till att träden inte kan klara sig. Under förutsättning att träd inte tar 
skada medges uthus inom området genom bestämmelsen; mark får 
med undantag av uthus inte förses med byggnader (korsmarkerad mark 
i plankartan).  
 
 
 
 
 

 

 
  

En del av den miljö 
med björk- och 
ekbestånd som 
avses bevaras.  
 
Foto Elinor Bjärnborg 

Utformning av byggnader 
Generellt bör byggnaders utformning och färgsättning av fasader ske i 
samspel med Eklövshusen i norr. Därmed bör den av exploatören valda 
färgsättningen av bebyggelsen gå i ljusa kulörer. Ljus färgsättning av 
byggnader kan även förstärka den generella lätthet och öppenhet som 
idag finns i området.  

Park 

Den karaktär med bostadspark inom kvartersmark som större delen av 
planområdet idag omfattar ska med planens genomförande bevaras i 
största möjligaste mån. Även om markområdet närmast bostäderna bör 
få en privat känsla, bedöms fastigheten tillräckligt stor för att bibehålla 
den halvprivata karaktär som idag finns inom resterande delen av 
fastigheten. En orsak till att områdets karaktär inte bör vara helt privat är 
att likt idag ska allmän passage även efter planens genomförande vara 
möjlig igenom områdets norra del där det finns ett servitut. 
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Allmänhetens tillgänglighet till området regleras i plankartan med 
bestämmelsen x, mark ska vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykeltrafik. Ytterligare en anledning till att området ska ha en halvprivat 
karaktär är att alla boende inom fastigheten, både de som bor i 
befintliga och de tillkommande byggnaderna, även efter planens 
genomförande ska ha möjlighet att vistas i och använda parkområdet.  

Lek 

Den befintliga lekplats som finns inom planområdet kommer att få en ny 
placering inom området i samband med att försaget genomförs. 
Planbestämmelse gällande markens anordnande reglerar att lekplats 
ska finnas inom planområdet.   

Rekreation 

Möjlighet finns för vistelse i bostadsparken. Planområdet ligger även 
nära Hagaparken, med ett avstånd av mindre än 100 meter, där det 
bland annat finns motionsspår, utomhusscen och boulebanor. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Förslaget innefattar inte det kommunala gatunätet. All mark inom 
planområdet är kvartersmark. Planområdet angörs från söder via 
befintliga infarter. Även från norr kan infart till området möjligöras. Med 
grund i den problematik som fanns under den tid då genomfart var 
möjlig genom området, bestående av fordonstrafik med höga 
hastigheter, är möjliggörande av genomfart igenom planområdet i öst-
västlig riktning inte lämpligt. Likt idag ska all trafik inom planområdet 
även efter planens genomförande hålla låga hastigheter.  

Parkering 

Parkering skall anordnas inom den egna fastigheten. Vid utformning av 
parkeringsytor ska hänsyn tas till både befintlig och tillkommande 
bostadsbebyggelse så olägenhet i form av förlorad utsikt undviks i 
största möjligaste mån. Exempelvis kan marken mellan parkering och 
bostadsbebyggelse planteras med träd eller buskar.  

Antal parkeringsplatser bör anpassas till det behov som bedöms skapas 
inom planområdet. De idag befintliga parkerings- eller garageplatser 
som det bedöms finnas behov av och som försvinner i samband med 
planens genomförande ska ersättas med nya parkeringsplatser. 
AllboHus fastighets AB som är ägare till aktuell fastighet har idag en 
parkeringsnorm på 0,8 parkeringar/lägenhet. För en byggnad 
innefattande 24 lägenheter (6 våningar och 4 lägenheter per 
våningsplan) tillhandahålls därmed ungefär 19-20 parkeringsplatser.  
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Utfarter 

In- och utfart till och från planområdet bedöms kunna ske från söder via 
det angörande gatunätet. Även från norr kan in- och utfart till och från 
området möjliggöras.  

Gång- och cykelvägar 

Utöver befintliga gång- och cykelvägar som ansluter till planområdet bör 
ett internt nät inom parkmiljön och mellan nya och befintliga bostäder 
och parkeringsytor skapas. I den norra delen av planområdet finns ett 
befintligt servitutområde för allmän gång- och cykeltrafik. Servitutet 
avses gälla även efter planens genomförande och marken ska därmed 
anordnas så tillgänglighet skapas för allmän gång- och cykeltrafik.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Nya byggnader ansluts till befintliga kommunala vatten- och 
avlopploppsledningar. Planområdet är lokaliserat i närheten av ett stråk 
med förhöjd risk för höga radonhalter i vatten från bergborrade brunnar. 
Då borrning av lokal brunn inte bedöms bli aktuellt inom detaljplanen, lär 
eventuella radonhalter inom området inte heller innebära några 
problem. 
 
Befintliga ledningar inom planområdet är skyddade genom ledningsrätt. 
Områdena har bestämmelsen u i plankartan, mark ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Marken inom områdena får inte 
förses med byggnader.  

Dagvattenhantering 

Dagvatten har en teknisk definition som lyder; tillfälliga flöden av 
regnvatten, smältvatten, spolvatten (vattenledningsvatten som används 
för rengöring/tvätt och därefter leds till dagvattensystemet) eller 
framträngande grundvatten.  
 
Delar av planområdet har tidigare haft bakgrund att översvämmas. De 
dagvattenledningar som idag är kopplade till planområdet har inte 
kapacitet att ta hand om ett större flöde dagvatten än det som 
förekommer idag. På grund av översvämningsrisken från ledningsnätet 
och då det är en fråga som berör den enskilda fastighetens egna behov, 
ställs krav i detaljplanen att det ska finnas möjlighet att fördröja 
dagvattnet inom planområdet. Dagvattenhanteringen regleras i 
detaljplanen genom bestämmelsen n2 Inom fastigheten ska det finnas 
70 m3 fördröjningsvolym för dagvatten från den egna fastigheten.  
 
Innan bygglovsansökan ska en geoteknisk undersökning genomföras. I 
ansökan om bygglov ska exploatör presentera vald lösning för 
dagvattenhantering inom planområdet. Hur marken inrättas för att 
hantera dagvattnet är exploatörens val, emellertid kan Alvesta kommun, 
FSP Teknik, vara samrådspartner vad gäller olika möjliga lösningar. 
Den mark där anläggning för dagvattenhantering avses, finns belägen i 
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den södra delen av planområdet. Området bedöms väl lämplig för 
dagvattenhantering då marknivån inom planområdet är som lägst där.  
 
Principer för dagvattenhantering och höjdsättning 
På uppdrag har Sweco tagit fram förslag på principer för 
dagvattenhantering och höjdsättning inom planområdet. Utredningen 
visar att för byggnaders tak, gång- och grönytor krävs en 
fördröjningsvolym på 50 m3 vid ett tömningsflöde av cirka 18 l/s. Då 
parkeringsytor planeras vid områdets lågpunkt bör emellertid dagvatten 
även därifrån ges möjlighet att fördröjas, den beräknade volymen på 
magasinet blir då 70 m3.  
 
Fördröjningsvolymen bör förläggas i den lägsta delen av fastigheten och 
volymen måste vara belägen över den höjd där kommunala ledningar 
och förbindelsepunkt idag finns. För att kunna bestämma det 
lämpligaste läget för fördröjningsmagasin måste en geoteknisk 
undersökning genomföras som utreder markmaterial och nivå på 
grundvattenytan.  
 
Höjdsättningen inom området utförs så att dagvattnet från de hårdgjorda 
ytorna kan avledas ut över infiltrationsbenägna ytor och vidare över 
mark via öppna avvattningsstråk. Med hänsyn till att den högsta 
vattennivån i fördröjningsmagasinet och att dämningsnivån i 
dagvattenledningarna inom den egna fastigheten ligger högt, föreslås 
att husgrundsdräneringsvattnet avleds i en separat avloppsledning.  
 
Se även bilagan Dagvatten och höjdsättning för att läsa vidare om 
föreslagna principer inom planområdet. 

Elnät 

Området bedöms kunna anslutas till befintligt elnät som Alvesta Energi 
ansvarar för. Överenskommelse om anslutning sker mellan exploatör 
och Alvesta Energi. Tillgängligheten till befintliga elledningar inom 
planområdet säkras genom bestämmelsen u, mark ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Mark inom dessa områden får inte 
förses med byggnader.  

Avfall 

Återvinning och avfallshantering ansluts till befintligt system som 
Alvesta Renhållnings AB (ARAB) ansvarar för. Vid uppförande av 
miljöhus bör dessa placeras i anslutning till gatunätet för att underlätta 
hanteringen.  

Uppvärmning 

Då det finns fjärrvärmeledningar anslutna till befintlig bebyggelse inom 
fastigheten kan det även finnas möjlighet att ansluta ny bebyggelse till 
nätet. Fastighetsägare bör innan genomförandet av planförslaget 
samråda och därefter skriva överenskommelse med Alvesta Energi om 
anslutning.  
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer 

Med planens genomförande kan fler hårdgjorda ytor skapas, vilket i sin 
tur kan skapa större flöde av dagvatten. Dagvatten ska enligt 
planbestämmelse fördröjas lokalt, vilket leder till att vattenflödena till 
avrinningsområden inte kommer påverkas betydligt. Därmed är 
bedömningen att miljökvalitetsnorm för vatten inte kommer att 
överskridas i samband med genomförande av förslaget.  

Då detaljplanen möjliggör för ytterligare exploatering av 
bostadsbebyggelse inom området, kan förslaget även medföra ökad 
biltrafik till och inom området, vilket i sin tur kan leda till viss negativ 
påverkan på miljökvalitetsnorm för luft. Spridningsberäkningar för 
luftföroreningar (NO2, PM10 PM2,5 och Bensen) utfördes år 2013 i 
Alvesta tätort på gator som är mer trafikerade än vad de inom 
planområdet kommer att vara. Resultatet visade att Alvesta har, jämfört 
med det nationella miljömålet, något för höga värden vad gäller 
partiklarna PM10, med 16 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft), jämfört 
med miljömålet 15 µg/m3. Det finns emellertid inte tecken på att någon 
norm för luftföroreningar överskrids i kommunen. Då förslaget inte 
bedöms medföra påtaglig trafikökning, eller någon anläggning som kan 
föra med sig betydligt försämrad luftkvalitet, är bedömningen att 
koncentrationen av PM10 inte kommer att öka betydligt i samband med 
planens genomförande. En av de större källorna vad gäller PM10 är 
småskalig vedeldning, en förbränningsprocess som inte bedöms bli 
aktuell inom planområdet. Planförslaget och dess lokalisering i tätorten 
har goda förutsättningar för användande av gång- cykel- och 
kollektivtrafik. Om boende inom området avstår från att använda bil kan 
detta leda till positiv påverkan på luftkvaliteten i tätorten. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Miljömål 

Miljömålet för God bebyggd miljö bedöms påverkas positivt med 
planförslaget. En förtätning av tätorten är positivt, i motsats till att 
exploatera ej ianspråktagen mark. Bedömningen är även att gällande 
riktvärden för buller inte överskrids, vilket går i linje med miljömålet. Viss 
negativ påverkan på miljömålet kan uppstå då ett tätortsnära 
grönområde exploateras, däremot är det enbart en begränsad del i 
förhållande till de grönområden som finns i närheten som tas i anspråk. 
Alvesta tätort har god tillgång till rekreationsområden, ett exempel är 
Hagaparken som ligger mindre än 100 meter från planområdets gränser 
i norr.  

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft kan påverkas 
positivt av förslaget då planområdet ligger inom Alvesta tätort och det 
finns närhet till kollektivtrafik så som buss och tåg. Detta skapar 
förutsättningar för boende inom planområdet att begränsa användandet 
av fossila bränslen. Om området kopplas till fjärrvärmenätet kommer 
förslaget att skapa ytterligare positiva effekter för miljömålen.  
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Miljömålen Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och 
vattendrag bedöms påverkas positivt med planens genomförande då 
dagvatten fördröjs lokalt inom fastigheten. Detta leder till att 
vattenavrinningen inom området inte kommer att påverkas negativt av 
planförslaget, vilket är positivt utifrån de berörda miljömålen.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Riksintressen 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är av 
riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. Planen bedöms inte få negativ 
påverkan på riksintresset då förslaget inte medför att vattenavrinningen 
inom området ökar. Dagvatten fördröjs inom den egna fastigheten. 
Förslaget innebär inga åtgärder som omfattar vattenreglering eller 
vattenöverledning enligt Miljöbalken 11 kap 5 §.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Natur- och kulturmiljö 

Planens genomförande medför att en del av fastighetens grönytor tas i 
anspråk och exploateras. Bebyggelsens föreslagna karaktär som hus i 
park, leder till att parkmiljön även efter planens genomförande kan 
användas av närboende. I den västra delen av planområdet finns ek- 
och björkbestånd som ska bevaras i största möjliga mån. Träden 
anknyter kulturhistoriskt till platsen och dess kvartersnamn, Björklövet 
och Eklövet.  

Det finns stora möjligheter att anpassa nytillkommen bebyggelse inom 
planområdet för att stämma med den befintliga bebyggelsen. Genom att 
utforma förslag med punkthusbebyggelse kan samspel skapas med 
Eklövshusen som är belägna i norr. En annan fördel med denna 
bebyggelsestruktur är att den skapar möjlighet att bevara den befintliga 
karaktären i området, dagens öppna parkmiljö utvecklas till miljö med 
hus i park. Detaljplanens bestämmelser begränsar emellertid inte 
bebyggelseutformningen till punkthus, utan det är även möjligt för 
exploatör att föreslå annan form på bebyggelsen. Om detta blir aktuellt 
ska byggnadernas placering och utformning ske med omsorg för att 
skapa samspel med närområdet och platsens specifika förutsättningar.  

Med grund i omgivningens utförande bör färgsättning av fasader gå i 
ljusa kulörer för att överrensstämma med den generella lätthet och 
öppenhet som idag finns i området.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Visuell miljö och landskapsbild 

Planområdet ligger i Alvesta centrum där föreslagen bebyggelse med 
flerbostadshus är typiska strukturer. Bland annat finns Eklövshusen 
angränsande planområdet i norr som liknar den för planförslaget 
medgivna bebyggelsen. Den byggnadshöjd som detaljplanen medger är 
ungefär åtta meter högre än Eklövshusen.  
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Det är främst omkringliggande bebyggelse angränsande och inom 
planområdet som kommer att bli påverkad av föreslagen nybebyggelse 
genom förändrad utsikt som idag utgörs av en öppen yta. Då 
exploateringen begränsas och trädbestånd skyddas genom marklov vid 
fällning, är förhoppningen att områdets karaktär inte kommer att gå 
förlorad. Ett område med ”hus i park” karaktär kan skapas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Volymstudie mot Eklövshusen, den nya bebyggelsen som är något 
högre än den befintliga, passar väl med närmiljön. Höjden på och 
placeringen av byggnaderna i illustrationen är den samma som 
detaljplanen medger. Tillkommande bebyggelse kommer emellertid inte 
att ha den byggnadsutformning som ovan illustreras.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Rekreation 

Planförslaget skapar förutsättningar för boende att vistas i gårdsmiljön 
runt om bostadsbebyggelsen. Närheten till Hagaparken med 
rekreationsmöjligheter är positivt för boende inom planområdet.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Den främsta källan till trafikbuller i Alvesta kommun är järnvägstrafiken 
utmed Kust till kustbanan samt Södra stambanan som finns belägna 
ungefär en halv kilometer från planområdet i östlig riktning. Vad gäller 
påverkan på ljudnivåerna inom planområdet är främst Värnamovägen 
strax norr om planområdet och Sköldstavägen som angränsar 
planområdet i väster bidragande källor till trafikbuller.  
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Enligt den översiktliga bullerkartläggning som Sweco tagit fram över 
Alvesta tätort (2014-10-06) ligger större del av planområdet idag inom 
område med ekvivalent ljudnivå av 50-55 dB(A). Den del av 
planområdet som ligger närmast Värnamovägen har enligt rapporten 
idag en maximalnivå som ligger inom intervallet 60-65 dB(A). Den större 
delen av planområdet har emellertid maximalnivå som ligger under 60 
dB(A). Enligt utredningen kommer ljudnivåerna inom planområdet inte 
öka markant i framtiden, den ekvivalenta ljudnivån ligger även år 2030 
inom intervallet 50-55 dB(A). Se även ovan under rubriken Störningar 
för att läsa mer om den genomförda kartläggningen.  
 
Med grund i bullerutredningen är bedömningen att det är möjligt att 
genomföra den exploatering av området som föreslås, utan att gällande 
bullerriktvärden överskrids.  
 
Verksamheter 
Det finns fastigheter innefattande verksamhet för handel och bilservice 
strax nordväst om planområdet. Med grund i verksamheternas 
småskaliga karaktär är bedömningen att det inte finns någon risk att 
olägenhet skapas för boende inom planområdet i form av lukt eller 
buller.  
 
Trafik 
I samband med planens genomförande och då fler personer bor inom 
området kan även trafiken öka i närområdet. Bedömningen är emellertid 
att den ökning som kan förväntas inte är betydande jämfört med dagens 
trafiksituation. År 2013 utfördes trafikmätningar vid Sköldstavägen och 
Gärdesvägen. Beräkningarna visade att typen av fordon som kör inom 
närområdet främst består av biltrafik, men att en del även består av 
motorcykel- och lastbilstrafik, med runt 4-5 % i respektive kategori. 
Under en procent av all trafik på de båda gatorna består enligt 
mätningarna av långtradare. Mätningarna visade att den största delen 
av trafiken körde under 50 km/h och stor del körde även i hastighet 
under 40 km/h. Då det efter den tidpunkt då mätningarna utfördes skett 
en hastighetssänkning i Alvesta tätort till 40 km/h bör fordonhastigheten 
idag även ha sjunkit ytterligare.  
 
Med ovanstående som grund bedöms den trafikökning som kan 
förväntas med förslaget inte bli betydande för närområdet. 
Trafiksituationen på gatorna bedöms idag som god och detta förväntas 
heller inte förändras efter planens genomförande.  
 
Skuggor 
I samband med framtagandet av planförslaget har en skuggstudie 
utförts. Resultatet från denna visar att bebyggelsen som medges i 
förslaget inte kommer att leda till skuggkastning som bedöms skapa 
betydande olägenhet för närboende. Framförallt är det bebyggelsen 
belägen i väst som blir påverkad under morgon/förmiddag, och 
bebyggelsen belägen i öster som blir påverkad under eftermiddag/kväll.  
 
Genom att placera den tillkommande bebyggelsen centralt inom den 
idag öppna ytan kan skuggkastning begränsas mot befintlig bebyggelse. 
Markområdet närmast Eklövshusen får enligt detaljplanens 
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bestämmelser inte förses med byggnader (prickmarkerat område). 
Söder om det prickmarkerade området finns därefter ett område där 
enbart lägre bebyggelse medges, med två våningar och en 
byggnadshöjd av 8 meter. Med den genomförda skuggstudien som 
grund är bedömningen att skuggkastningen som förslaget medför inte 
leder till betydande påverkan för närboende. Se även bilagan 
Skuggstudie.  
 
Olyckor 
Värends räddningstjänst har aviserat att detaljplanen ligger inom ett 
område där räddningstjänsten inte kan förväntas ingripa inom normal 
insatstid med stegbil. Med detta som grund kommer särskilda krav på 
brandskyddsåtgärder ställas i bygglovsskedet, i enlighet med Boverkets 
byggregler, BBR. Trapphus kommer att behöva utformas som så 
kallade TR1- eller TR2- trapphus. Ett exempel på krav som därmed 
kommer att ställas är att trapphus ska utformas så att det begränsar 
spridning av brand och brandgas under minst 60 minuter.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Resurshushållning 

Planförslaget medför förtätning av bostadsbebyggelsen i tätorten. Detta 
för med sig att infrastruktur så som gatunät samt vatten- och avlopp till 
stor del redan är utbyggt, vilket är positivt utifrån ett resurshushållnings-
perspektiv. Då planområdet ligger inom gång- och cykelavstånd till 
service så som matbutik, skola och tågstation, finns goda förutsättningar 
för boende inom området att kunna begränsa sitt bilanvändande.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Socialt perspektiv 

Planområdet ligger inom Alvesta tätort och kollektivtrafik finns inom 
gångavstånd. Dessa förutsättningar gör området tillgängligt för en större 
del av befolkningen, vilket är positivt utifrån ett socialt perspektiv. 

Det kommunala fastighetsbolaget AllboHus fastighets AB är idag ägare 
till aktuell fastighet, därmed finns även stort potential att lägenheterna 
som tillskapas inom området blir hyresrätter. Detta är positivt utifrån ett 
socialt perspektiv då varierande upplåtelseformer i Alvesta tätort kan 
leda till att en blandning av samhällsgrupper bor, möts och samsas i 
närmiljöerna.  

Utifrån ett barnperspektiv är planförslaget fördelaktigt bland annat då 
lekplats föreslås finnas inom planområdet. Barn behöver därmed inte 
passera större väg eller annan barriär för att nå lekplatsen. Planområdet 
ligger även inom gångavstånd till både för- och grundskola, vilket är 
positivt utifrån ett barnperspektiv.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms leda till att det kommunala 
fastighetsbolaget AllboHus får inkomster i form av hyror. Den förtätning 
av tätorten som förslaget medför kan även bidra till att skapa underlag 
för ett utökat serviceutbud i Alvesta centrum. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Detaljplanen avses upprättas med ett normalt planförfarande. Planen 
ställs ut för samråd under maj till juni månad. Om inga större hinder 
uppstår bedöms detaljplanen därefter ställas ut för granskning och till 
sist vinna laga kraft under hösten år 2015.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden för gällande planer har gått ut. För den aktuella 
detaljplanen ges en genomförandetid på fem år från det datum då 
planen vinner laga kraft. Efter den tidpunkt då genomförandetiden gått 
ut fortsätter planens bestämmelser att gälla fram till dess planen ändras 
eller upphävs.  

Ansvarsfördelning 

Alvesta kommun har ansvar att upprätta detaljplanen. Även att ansöka 
om eventuell fastighetsreglering, ledningsrätt och servitut är 
kommunens ansvar. Planen innefattar inte mark med kommunalt 
huvudmannaskap, Alvesta kommun har således inte ansvar för planens 
genomförande i övrigt.  

Berörda fastighetsägare har ansvar för genomförandet av förslaget 
enligt detaljplanens bestämmelser samt fortsatt skötsel inom 
kvartersmarken. Även utförandet av en geoteknisk undersökning och 
eventuella åtgärder som denna påtalar har exploatör inom fastigheten 
Björklövet 1 ansvar för. Exploatör har likaså ansvar att lokalt fördröja 
dagvatten inom planområdet, se planbestämmelse n2.  

Avtal 

Planavtal skrivs mellan Alvesta kommun och fastighetsägaren till 
Björklövet 1, AllboHus fastighets AB.  

Då detaljplanen inte bedöms kräva ytterligare reglering av dess 
genomförande finns ingen avsikt att skriva ett exploateringsavtal. 
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Genomförande av förslaget sker i enlighet med detaljplanens 
bestämmelser.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsreglering 

I samband med detaljplanens genomförande ska mark föras över från 
fastigheterna Björklövet 4 och Björklövet 7 till fastigheten Björklövet 1. 
Marken som ska föras över har en yta av ungefär 648 kvadratmeter, 
varav ungefär 534 kvadratmeter överförs från Björklövet 4 och ungefär 
114 kvadratmeter överförs från Björklövet 7.  
 

 

 

 

 

 

   

Mark som överförs från 
fastigheten Björklövet 4 
och 7 till fastigheten 
Björklövet 1. Området 
har en yta av ungefär 
648 kvadratmeter.  

Ledningsrätt 

Inom planförslaget finns områden med bestämmelsen u, mark ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Det finns inom dessa 
områden befintliga ledningsrätter för fjärrvärme- och elledningar som 
således inte kommer att påverkas vid ett genomförande av 
planförslaget. Inom områdena får marken inte förses med byggnader 
(prickmarkerat område).   

Servitut 

I den norra delen av planområdet finns ett befintligt servitutområde 
mellan Sköldstavägen och Stenlyckegatan som avses gälla även efter 
planens genomförande. Marken förses med bestämmelsen x, marken 
ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykelpassage. Inom 
servitutområdet får marken följaktligen inte förses med byggnader 
(prickmarkerat område).  
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Konsekvenser på fastighetsnivå 

Alvesta 14:45 
(gatufastighet) 

In- och utfarter bedöms efter planens 
genomförande finnas i befintligt läge. Den 
trafikökning som förslaget medför bedöms inte bli 
betydande. Förslaget kommer således inte att 
leda till någon påverkan för gatufastigheten.  

Björklövet 1 Detaljplanen möjliggör för nybyggnation av 
bostäder. Fastigheten bedöms således få ökat 
ekonomiskt värde.  

Planförutsättningarna för den befintliga 
bebyggelsen förblir de samma som idag.  

Befintliga servitut och ledningsrätter kommer inte 
att påverkas och finns således kvar även efter 
planens genomförande.  

Nya ledningar är erforderligt för nybebyggelsen 
vad gäller vatten och avlopp, dagvatten, tele och 
uppvärmning.  

Dagvattenanläggning med fördröjningsvolym av 
70 m3 ska finnas inom fastigheten.  

Fastighetsreglering sker i samband med att mark 
förs över från fastigheterna Björklövet 4 och 7.  

Björklvet 4 och 7 Mark förs över till Björklövet 1 vilket således 
medför reglering av fastighetsgränserna. 

I samband med fastighetsregleringen och 
försäljning av mark bedöms fastighetsägaren få 
positiva ekonomiska konsekvenser.  

Den ledningsrätt som finns inom fastigheten 
Björklövet 7 bedöms inte påverkas. 

Inom fastigheterna finns mark som enligt 
detaljplanens bestämmelser ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar.  

Eklövet 1 Angränsar till fastigheten Björklövet 1 och 
kommer således att ligga inom närmiljön till 
planlagd nybebyggelse. Bedömningen är att 
förslaget inte kommer att innebära några 
konsekvenser på fastighetsnivå för Eklövet 1. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

AllboHus Fastighets AB ska till Alvesta kommun betala en planavgift 
enligt gällande taxa.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Planområdet kopplas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. 
Läge och nivå för vatten- och avloppservis anpassas till befintliga 
ledningar i samråd med Alvesta Kommun, FSP Teknik. 

El och fjärrvärme 

Anslutning till el- och fjärrvärmenät för nyexploatering sker enligt 
överenskommelse mellan fastighetsägare och Alvesta Energi. 

Tekniska utredningar 

En geoteknisk undersökning ska föreligga planens genomförande vilken 
även bestämmer högsta grundvattennivå. Lämpliga byggnadsprinciper 
ska därefter tillämpas inom området.  

Exploatör ska i samband med bygglovsansökan och planens 
genomförande föreslå en lämplig lösning för lokal fördröjning av 
dagvatten.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

I samband med framtagandet av detaljplanen har planarkitekt Elinor 
Bjärnborg, markchef Roger Wilsborn och VA-ingengör Malena 
Valtersson medverkat.  

 

 

Alvesta 2015-05-21 

 
 

Karolina Bjers   Magnus Wigren 

Planarkitekt   Planenhetschef 


