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Detaljplan för Björklövet 1 m.fl.   

i Alvesta tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2016-02-15 – 2016-03-07.  
Under granskningstiden har 6 yttranden utan synpunkter och 4 yttranden med 
synpunkter inkommit.  
 
Sammanfattningsvis har inkomna yttranden berört brandpostbehovet och tele-
ledningar inom området. Synpunkter har även inkommit angående den före-
slagna bebyggelsens höjd och placering, liksom om skuggkastning, parkering 
och grönytor inom området.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planbeskrivningen.  

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

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen upp-
rättad 2015-05-21, reviderad 2016-01-15. 

 

PLANENS SYFTE 

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

 

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN  

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2016-02-15 – 2016-03-07. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 

Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 

Biblioteket i Alvesta 

Planförslaget har också funnits på kommunens webbplats www.alvesta.se. 

 

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

 

Yttranden utan erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Närboende 

Region Kronoberg 

Lantmäterimyndigheten 

Nämnden för myndighetsutövning 

Polismyndigheten 

 

Yttranden med erinran: 

Värends räddningstjänst  

TeliaSonera Skanova Access AB 

Närboende, namnlista 

Alvesta-alternativet 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Värends räddningstjänst  

Värends räddningstjänst framför att brandpostbehovet är 1200 l/minut per brand-
post för flerbostadshus med fler än tre våningsplan. Vattentrycket bör ligga mel-
lan 1,5-7 bar. Alvesta kommun bör kontrollera befintliga vattenposter omkring 
området med avseende på flöde och tryck. Information om brandposterna bör 
finnas som underlag till bygglovet. För övrigt hänvisar räddningstjänsten till svar 
från samrådet.  

Kommentar 

Det krav på brandvattenbehov som räddningstjänsten hänvisar till är idag redan 
gällande i närområdet. Den föreslagna bebyggelsen förändrar därmed inte 
brandvattenbehovet. Frågor kopplade till brandskydd bevakas under bygglovet. 
Information om brandpostbehovet läggs till i planbeskrivningen.  

 

TeliaSonera Skanova Access AB 
Vill framföra att de har teleledningar i mark i området. Nya ledningsvägar kan 
krävas om exploatering sker. Skanova förutsätter att exploatör står för kostnader 
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för nya ledningsvägar. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla nuva-
rande teleledningar i samma läge för att undvika olägenheter samt ev. kostnader.  

Kommentar 

Information om befintliga ledningar läggs till i planbeskrivningen. Ledningarna 
ligger inom befintlig ledningsrätt och i plankartan har marken bestämmelsen u, 
mark ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Marken får enligt 
planens bestämmelser inte bebyggas.  

 

Närboende 

De närboende som undertecknat yttrandet lämnar erinran och menar att den nya 
bebyggelsen är för hög inom området och att den blir för nära befintlig bebyg-
gelse inom Björklövet 1, vilket i sin tur leder till skugga. De närboende lämnar 
även synpunkt om att det blir för mycket människor i området om förslaget ge-
nomförs. De närboende framför att de bor i ett fint område med lekplats och 
grönområde. Frågan ställs var boende inom fastigheten ska parkera bilar. De 
närboende menar att det finns andra platser att bygga på, men om fastigheten 
Björklövet 1 ska bebyggas bör detta ske med ett tvåvåningshus.  

Kommentar 

I samband med detaljplanen har bedömning gjorts av vilken påverkan som kan 
förväntas för närboende vad gäller byggnadernas volym och skuggbildning. Se 
bilagorna volymstudie och skuggstudie som bifogades under granskningsskedet. 
Utifrån resultatet av undersökningarna har Alvesta kommun gjort bedömningen 
att betydande olägenhet inte kan förväntas för närboende inom kvarteren Björk-
lövet eller Eklövet. Vad gäller skuggor kommer den främsta påverkan bli på den 
västra byggnadslängan under förmiddagen och på den östra byggnadslängan 
under eftermiddagen.  

Att det blir fler människor inom planområdet behöver inte enbart vara negativt. Att 
bo i ett område där människor är i rörelse kan leda till att området upplevs som 
tryggare, med konsekvens att färre brott begås. Detta jämfört med större, öppna 
och folktomma ytor som många gånger kan upplevas som otrygga. 

Parkering ska ske inom fastigheten. Detta betyder att Allbohus måste lösa situat-
ionen på ett lämpligt vis innan bygglov kan ges. I den illustration över förslaget 
som varit en del av handlingarna tillskapas parkeringsplatser i anslutning till be-
fintlig parkering. Däremot kan fastighetsägaren även finna andra lösningar bero-
ende på hur området utformas i övrigt och var nybyggnationen placeras. Allbohus 
har som norm att 0,8 parkeringar/lägenhet ska finnas tillgängligt. Bedömningen 
är att ytan som krävs för parkering inte kommer att utgöra en betydande del av 
området. Det finns gott om utrymme även för grönytor och lekplats inom bo-
stadsområdet.  
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Alvesta-alternativet 

Alvesta-alternativet framför att det största problemet med möjligheter till bostads-
bebyggelse i de centrala delarna av Alvesta tätort är de höga bullervärdena vid 
de stora farlederna för tung trafik samt vid järnvägen. Bästa sättet att förbättra för 
framtida bostadsbyggande är enligt partiet att eliminera delar av trafikbullret ge-
nom att föra ut tung trafik utanför tätorten, samtidigt som omlastning för tung tra-
fik inte bör förläggas inne i tätorten. En utflyttad bangård skulle bidra till bättre 
förutsättningar för bostadsbyggande inne i Alvesta.  

En förtätning av ett bostadsområde i Alvesta tätort innebär enligt Alvesta-
alternativet inte enbart fördelar. En förtätning kan innebära en kraftig försämring 
av den sociala tryggheten i ett område. Partiet framför även att en förtätning in-
nebär att biltrafiken till och från området ökar med störningar som följd för den 
befintliga bebyggelsen. Alvesta-alternativet menar att Alvesta inte har någon 
storstadskaraktär och kan inte heller jämföras med Växjö och dess stadsplane-
ring. Partiet menar att man söker sig inte till Alvesta för att bosätta sig i höghus. 
Alvesta är en ort med visioner för barnfamiljer och en nära kontakt med naturen, 
det vill säga hellre marklägenheter än höghus.  

Alvesta-alternativet framför i sitt yttrande vidare att flera punkthus i byggrätten 
anser de påverkar boendemiljön i en betydande omfattning. Partiet anser att de-
taljplaneförslaget saknar detaljer om hur de föreslagna byggnaderna får placeras 
och vad som avses med befintlig parkering och garage, vilket upptar en stor del 
av områdets yta. Partiet hänvisar till redogörelsen och att det där står ett flertal 
gånger att detaljplanen inte kan beskriva detaljerna för området, utan att detta 
kommer att finnas med i en framtida ansökan om bygglov.  

Alvesta-alternativet framför att de instämmer i att grönområdet mellan Stenlycke-
gatans och Sköldstavägens flerbostadsbyggnader är ett område som är väl tillta-
get. Däremot anser partiet att ytan är svår att bebygga utan att förstöra helhetsin-
trycket och möjligheterna för grönområdet. Partiet anser att ett långhus i samma 
stil som Björklövshusen, det vill säga med två våningar och cirka 24 lägenheter 
är en acceptabel lösning för förtätning av området. Huset bör ha identisk struktur 
med befintliga Björklövshus och placeras i öst-västlig riktning i norra delen av 
planområdet parallellt med gångvägen. Detta skulle skapa harmoni i området 
trots förtätningen.  

Alvesta-alternativet menar att parkeringsdelen bör ses över och förbättras för att 
området ska bli trevligare än vad det är idag. Landskapsarkitekter eller specia-
lister på boendemiljöutformning bör användas för att se över hela området för att 
göra det funktionellt beträffande lekplats och lekytor samt viloplatser med bänkar. 
Idag finns få ytor med trädskugga att sitta eller vara i.  

Partiet sammanfattar sina synpunkter med att föreslå att enbart ett långhus med 
två våningar tillåts längs norra delen av planområdet. Ytan för parkering och ga-
rage omarbetas för att utgöra en mer harmonisk del av området, samtidigt som 
biltrafik in och ut från området utformas så att minimala störningar sker för de 
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boende. Grönytor bör ses över för att förbättra områdets användning för alla ka-
tegorier boende, såväl unga som gamla (lekytor, viloplatser, picknick). 

 

Kommentar 

Alvesta kommun instämmer med att en utflyttad bangård och förbifarter för trafik 
bör minska trafikbuller. Däremot kommer trafik från bilar och järnväg alltid vara en 
problematik i Alvesta som i vissa områden kan hindra bostadsbyggandet. Förbi-
fart för väg 126 är under diskussion i den pågående fördjupade översiktsplanen 
för Alvesta tätort. Vad gäller Björklövet är bullernivåerna goda och där nybygg-
nation föreslås överskrids inte gällande riktvärden för trafikbuller. Bedömningen 
är därmed att utifrån ett bullerperspektiv är området lämpligt att förtäta.  

Att förtäta inom området behöver inte enbart leda till negativa konsekvenser för 
den sociala tryggheten. Det finns flera forskare inom samhällsplanering som me-
nar att genom att förtäta på lämplig vis kan miljöer upplevas mer trygga då fler 
människor rör sig i området och då övervakningen av området blir bättre. Likaså 
är skapande av mötesplatser positivt utifrån ett socialt perspektiv, vilket det finns 
stora möjligheter att skapa inom fastigheten. Bland annat kan lekplatsen och 
grönområdena inom fastigheten bli attraktiva mötesplatser för boende. 

Bedömningen är att biltrafiken som kan förväntas tillkomma i samband med de-
taljplanens genomförande inte kommer att påverka närboende betydligt. Enligt de 
trafikmätningar som gjorts är trafiksituationen idag god med stor del fordon som 
kör under skyltad hastighet. Läs mer i planbeskrivningen under rubriken Konse-
kvenser av förslaget- Hälsa och säkerhet- Trafik för att läsa mer om kommunens 
bedömning av trafiksituationen.  

Vad gäller partiets uppfattning att Alvesta är en ort med visioner för barnfamiljer 
och en nära kontakt med naturen, så hänvisar Alvesta kommun till Vision 2027, 
antagen av KS § 61 2015-06-02, där det står beskrivet att i Alvesta ska möjlig-
heter skapas för ett attraktivt boende i olika miljöer, med möjligheter att på ett 
enkelt sätt ta sig ut i världen. Likaså står att Alvesta ska vara en kommun där 
människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Ett varierat utbud av boende för 
alla samhällsgrupper och åldrar kan därmed tolkas in i visionen. Det finns idag en 
stor brist av lägenheter i centrum och flera projekt är för tillfället igång för att möj-
liggöra nybyggnation av lägenheter, bland annat i Rönnedal och Sjöparken. Kvar-
teret Björklövet har bedömts vara ett område med stor potential för förtätning. 
Fördelen med att bygga punkthus jämfört med marklägenheter i två våningar, är 
att fler längenheter kan tillskapas på liten yta och därmed att större del av grön-
områdena kan bevaras. I samband med förslaget har bedömningen gjorts att 
närboende kan påverkas i viss grad, men att konsekvenserna inte kommer att bli 
betydande. Läs mer i planbeskrivningen om vilken hänsyn som tagits i förslaget 
och vilken påverkan som kan förväntas för närboende under rubriken Konse-
kvenser av förslaget och i bilagan Checklista för behovsbedömning.  
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Det stämmer att många frågor inte går att reglera fullt ut genom en detaljplan. 
Detaljplaner måste följa plan- och bygglagen som reglerar vad kommuner måste 
och får bestämma. Det regleras även att en detaljplan inte får vara mer detaljerad 
än som behövs med hänsyn till planens syfte (4 kap 32 §). Många gånger skapas 
problem när detaljplaner har hög detaljeringsgrad. Byggherren får mindre möjlig-
het att finna egna lämpliga lösningar, vilket kan göra projekten dyrare. Om en 
detaljplan i stället möjliggör för flera lösningar kan projekten anpassas beroende 
på exploatörens behov och vilken typ av bostäder som det finns efterfrågan på. 
Alvesta kommun har därmed liten möjlighet att genom detaljplanen reglera hur 
parkeringar och grönytor ska utformas inom fastigheten. Allbohus Fastigheter AB 
är fastighetsägare och har därmed ansvar för detaljplanens genomförande och 
den fortsatta skötseln av området. Detaljplanen reglerar de stora dragen så som 
att bevarandevärd natur inte får fällas utan marklov och att parkering ska ske 
inom fastigheten. Däremot är utformningen av boendemiljön med lekplats, parke-
ring och grönytor Allbohus ansvar. Ett helhetsgrepp av utformningen av ytorna 
inom fastigheten kommer att krävas i samband med detaljplanens genomförande 
vilket kommer att bevakas vid bygglovet.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 
 

 

2016-04-08 

 
 

Karolina Bjers 

Planarkitekt 


