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Detaljplan för Björklövet 1 m.fl.  

i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-05-27 – 2015-06-17. Under 
samrådstiden har 4 yttranden utan synpunkter och 10 yttranden med synpunkter 
inkommit.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor rörande våningsantal, 
byggnadshöjd och förlorad utsikt från befintlig bebyggelse. Även frågor rörande 
ökande trafikmängder samt förlust eller försämring av lekplats och grönytor har 
inkommit. Yttrande rörande frågor om kultur- och naturvärden och hur dessa på-
verkas av förslaget, samt synpunkt att dagvattenhanteringen bör ses över har 
inkommit. Området är enligt inkommen synpunkt en av de bästa utifrån ett kollek-
tivtrafikperspektiv. Slutligen har även upplysningar angående räddningstjänstens 
förmåga att följa BBR inkommit.  
 
Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts. 
 
Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats. Mindre ändringar har gjorts i 
plankartan med planbestämmelser. Bestämmelse om färdig golvnivå i markplan, 
dämningsnivå och att eventuella källare ska vara översvämningsbara har lagts till 
i planens bestämmelser. Totalhöjd har i den norra delen av byggrätten korrige-
rats från 8 till 9 meter för att säkra att det kommer att vara möjligt att uppföra 
byggnader i två våningar. Vad gäller planbeskrivningen har kompletteringar gjorts 
gällande frågeställningar kring natur- och kulturmiljö samt vad gäller dagvatten-
hantering och översvämningsrisk inom området. Efter samrådet har en volymstu-
die tagits fram, vilken bifogas granskningshandlingarna. 
 
Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Planförslaget för detaljplan för Björklövet 1 m.fl. skall ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap § 21.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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PLANENS SYFTE 

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

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-05-27 – 2015-06-17.  Un-
der samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Centralplan 1, Alvesta och på Biblioteket i Alvesta. 

Samrådet annonserades i lokaltidning och samtliga sakägare och remissinstan-
ser har fått fullständiga handlingar. Hyresgäster i närområdet fick information 
(missiv) samt inbjudan till samrådsmöte som hölls den 3 juni 2015. Planförslaget 
har funnits tillgängligt på kommunens webbplats www.alvesta.se. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Alvesta Elnät AB 

E.ON Elnät Sverige AB 

Lantmäterimyndigheten 

Polismyndigheten 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Närboende, NN 

Omsorgsförvaltningen 

Region Kronoberg 

Värends räddningstjänst 

Närboende, NN 

Närboende, NN 

Lokala Hyresgästföreningen Lövet 

Närboende, undertecknade hyresgäster 

Närboende, undertecknade hyresgäster 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

http://www.alvesta.se/
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Länsstyrelsen Kronoberg 

Sammanfattningsvis konstaterar Länsstyrelsen att inga överprövningsfrågor be-
rörs och att ett genomförande av detaljplanen skulle bidra till hållbar utveckling 
då ett genomförande innebär förtätning av bostäder i nära anslutning till Alvesta 
centrum, god kollektivtrafik och intilliggande grönområden. Dagvattenhantering 
och ev. naturvärden som berörs bör ses över.  

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

Länsstyrelsen liksom kommunen konstaterar att översiktsplanens intentioner om 
att förtäta i centrumnära lägen följs. 

Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå 

Länsstyrelsen konstaterar att konsekvenser på fastighetsnivå enligt 4 kap 33 § 3 
st. PBL finns redovisat i planbeskrivningen.  

Bebyggelse 

Länsstyrelsen konstaterar att det finns en illustrationskarta i planbeskrivningen 
men att det bör uppmärksammas att det enligt plankartan finns möjlighet att pla-
cera bebyggelsen även på annat sätt.  

Trafik och kommunikation 

Länsstyrelsen har inga synpunkter. 

Naturvärden och grönstruktur 

Länsstyrelsen är positiv till att kullen med trädbestånd som finns inom planområ-
det skyddas. Länsstyrelsen konstaterar dock att det enligt ortofoto förefaller som 
att det förekommer alléer inom eller strax utanför planområdet som kan omfattas 
av biotopsskydd enligt miljöbalken 7 kap. Kommunen bör undersöka om dessa 
trädrader omfattas av biotopsskydd och om så är fallet beakta detta i planlägg-
ningen.  

Kulturvärden 

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen om att området vid Björklövet 1 och 
Eklövet 1 utgjorde ett exempelområde i projektet Det småskaliga miljonprogram-
met i Kronobergs län med syfte att lyfta fram modernismens bebyggelse inom 
länet. Länsstyrelsen menar att den fortsatta planprocessen bör belysa de intent-
ioner som fanns med den ursprungliga planeringen av området med bland annat 
grönytor i förhållande till bebyggelse, vad som utgör områdets kulturhistoriska 
värden idag och hur dessa påverkas av en förtätning av området.  

Buller 

Länsstyrelsen anser att bullerhanteringen är tillräckligt redovisat i planhandling-
arna och det är bra att kommunen tydligt skriver att de bedömer att bullerriktvär-
dena innehålls utifrån den övergripande bullerutredningen. Länsstyrelsen vill 
emellertid uppmärksamma att bullerutredning egentligen ska vara med som en 
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handling till planen. Att hänvisa till webbplats fungerar idag, men hemsidor är en 
färskvara och förändras ofta.  

Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen anser att ytan för planbestämmelsen n2 bör begränsas för att 
kunna placera dagvattenanläggningen på det mest fördelaktiga stället inom de-
taljplanen. Planbeskrivningen ska enligt Länsstyrelsen även kompletteras med en 
tydligare utredning om hur storleken på anläggningen har tagits fram och vilken 
hänsyn som tas till klimatförändringar gällande nederbördsmängder. Även hur 
närliggande fastigheter kan komma att beröras av dagvattenhanteringen samt 
vilka åtgärder kommunen vidtar för att minimera risken för skada bör komplette-
ras planbeskrivningen.  

Översvämning 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen använt DHI:s skyfallskartering för att 
visa de områden om kan vara känsliga vid skyfall.  

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattningen och innehållet i den av kom-
munen gjorda behovsbedömningen.  

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

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

Fornminnen enligt 2 kap Lag om kulturminnen m.m. 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet av-
brytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 

Påverkas inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm 

Vad gäller MKN för vatten saknar Länsstyrelsen uppgifter avseende recipient av 
dagvatten från området och kommunens resonemang kring eventuell påverkan 
av miljökvalitetsnorm i recipienten.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämningar och erosion 

Påverkas inte av planförslaget. 
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Kommentar: 

Biotopsskyddsområde 

Efter Länsstyrelsens besked om eventuellt biotopsskydd har trädraderna inom 
planområdet undersökts närmare och bedömningen är att trädraden som finns 
belägen mellan Stenlyckegatan och den östra bostadslängan innefattas av bio-
topsskydd. Likaså kan den trädrad som finns belägen mellan Sköldstavägen och 
den västra befintliga bostadslängan innefattas av biotopsskydd. Träden på den 
östra sidan består av lind och träden på den västra sidan består av ek och björk.   

Planbeskrivningen har kompletterats med informationen samt med en bedömning 
av vilken påverkan planförslaget kan komma att ha på biotoperna. Sammanfatt-
ningsvis är bedömningen att trädraderna inte kommer att ta skada i samband 
med planens genomförande. Befintliga byggnader finns belägna mellan allén och 
byggrätten, vilket betyder att trädraderna således är väl avgränsade området för 
nybyggnation. Områdena där trädraderna finns belägna får enligt planens be-
stämmelser inte förses med byggnader. Information finns i planbeskrivningen att 
dispens krävs om bedömningen görs att biotoper kan ta skada i samband med 
detaljplanens genomförande. De befintliga byggnaderna inom planområdet be-
döms inte omfattas av biotopsskyddsbestämmelserna. Byggnaderna fanns vid 
det tillfälle då det generella skyddet infördes och ska därmed kunna användas på 
det sätt och för det ändamål de är avsedda för, utan att de skyddade biotoperna 
hindrar verksamheten. 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av kulturmiljön samt resone-
mang om hur dagens värden påverkas av detaljplanens genomförande. De kul-
turhistoriska värden som finns i området bedöms emellertid inte vara av så stor 
betydelse att förslag till detaljplan inte kan genomföras. I Alvesta tätort finns flera 
områden som utgör exempel på den småskaliga modernismens bebyggelse. Ett 
exempel är Rönnedal som till stor del liknar kvarteret Björklövet i skala och ut-
formning. De karaktäristiska eklövsformade husen som finns i kvarteret Eklövet 
finns likaså i Rönnedal.   

Buller 

Bullerutredning för Alvesta tätort bifogas planhandlingarna under gransknings-
skedet.  

Dagvatten och översvämningsrisk 

Länsstyrelsen anser att ytan för planbestämmelsen n2 bör begränsas för att 
kunna placera dagvattenanläggningen på det mest fördelaktiga stället inom de-
taljplanen. Alvesta kommuns bedömning är emellertid att det finns flera fördelar 
med att inte begränsa ytan där dagvattenanläggning möjliggörs. Detaljplanen 
reglerar volymen för den anläggning som kommer att krävas för att kunna han-
tera det ökade vattenflödet som uppstår i samband med detaljplanens genomfö-
rande. Däremot finns det flera lösningar för hur och var denna volym kan anläg-
gas. Generellt är den bästa lösningen att dagvattenfördröjning sker så nära käl-
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lan som möjligt. Det behöver inte enbart vara en anläggning, utan volymen som 
är ett krav i detaljplanen (70 kubikmeter), kan vara fördelad i flera mindre anlägg-
ningar, belägna på olika platser inom fastigheten. Den dagvattenutredning som 
bifogades samrådshandlingarna visar på möjliga principer för dagvattenhantering 
i området. Däremot är det upp till exploatören att hitta den lösning som denne 
bedömer mest lämplig i förhållande till hur planområdet utformas i övrigt.  

Information om hur volymen på dagvattenanläggning har tagits fram samt vilken 
hänsyn som tagits till klimatförändringar finns beskrivna i bilagan Principer för 
dagvattenhantering och höjdsättning. Planbeskrivningen kompletteras med ett 
förtydligande.  

Detaljplanens bestämmelser har efter samrådet kompletterats med en bestäm-
melse m1: Färdig golvnivå i markplan ska vara lägst +149,8 (RH2000). Byggna-
der ska vara källarlösa, eller utföras med översvämningsbar källare. 
Dämningsnivå för dagvatten är marknivå. 

Planbestämmelsen n2 reglerar att inom fastigheten ska det finnas 70 kubikmeter-
fördröjningsvolym för dagvatten från den egna fastigheten. Planbestämmelsen 
leder till att vattenflödet som finns idag inte kommer att bli större i samband med 
detaljplanens genomförande. Det är dessutom möjligt att ett dagvattenmagasin 
kan förbättra situationen inom närområdet, beroende på dess volym. Bedöm-
ningen är således att planförslaget säkerställer att grannar och de inom planom-
rådet inte riskerar översvämning av bostadshus. Dels då Alvesta kommuns led-
ningsnät idag har beredskap för att klara av framtida 20-års regn, dels då detalj-
planen kräver fördröjning inom fastigheten och dels då markytor kommer att 
översvämmas innan bostadsbebyggelsen riskeras.  

Miljökvalitetsnorm 

Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om recipient av dagvatten och re-
sonemang kring eventuell miljökvalitetsnorm som berörs i recipienten.  

 

Närboende, NN  

Den närboende anser att föreslagen förtätning kommer att göra området mindre 
attraktivt. Synpunkt som framförs är att sex våningar avviker för mycket från övrig 
bebyggelse och åsikten från den närboende är att max tre våningar är mer rim-
ligt. Förslaget med de planerade husen drabbar dem som har utsikt i västerläge, 
vilket enligt den närboende bör beaktas. Förslag framförs att hellre bebygga 
skogsområdet mellan simhallen och Sköldstavägen. Även området vid 88:an 
jourlivs tas upp som en miljö som bör göras mer attraktivt då området upplevs av 
den närboende som otryggt.  

Kommentar:  

Se det samlade svaret till närboende nedan. 
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Omsorgsförvaltningen 

Vill föra fram att med grund i den demografiska utvecklingen och för att kunna 
tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden ser förvalt-
ningen ett stort behov av fler bostäder med närhet till olika samhällsfunktioner. 
Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till föreslagen ändring av detaljplanen för 
Björklövet 1 m.fl. vilket möjliggör att ytterligare bostäder kan byggas i centrala 
Alvesta. De nya bostäderna bör enligt förvaltningen ha en hög grad av tillgänglig-
het och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga.  

Kommentar:  

Notering görs att omsorgsförvaltningen är positiv till förslaget. Graden av tillgäng-
lighet är inte möjlig att reglera genom detaljplanens bestämmelser. Idag ställs 
emellertid generella krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga vid bygglovet, i enlighet med Boverkets byggregler BBR.  

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg konstaterar att planområdet ligger mycket bra till ur kollektiv-
trafiksynpunkt. Eftersom läget för den föreslagna byggnationen, ur kollektivtrafik-
synpunkt, är en av de bästa i länet anser Region Kronoberg att detta bör framgå 
tydligare i planförslaget.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande att planförslaget bedöms 
som mycket fördelaktigt utifrån ett kollektivtrafikperspektiv.  

 

Värends räddningstjänst 

Värends räddningstjänst framför att byggherren bör göras uppmärksam på att 
räddningstjänsten saknar den förmåga som krävs för stegutrymning av flerbo-
stadshusen enligt Boverkets byggregler. Eventuella bommar ska vara öppnings-
bara för räddningstjänsten med flera. 

Kommentar:  

Den idag aktuelle byggherren uppmärksammas om uppgifterna som framförts. 
För att även informera eventuella framtida byggherrar finns information om att 
räddningstjänsten saknar den förmåga som krävs för stegutrymning av flerbo-
stadshusen i området beskrivet i planbeskrivningen. Planhandlingarna komplette-
ras med information om att eventuella bommar ska vara öppningsbara.  
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Närboende, NN 

Vill framföra att hon är negativ till den föreslagna byggnationen. Idag är Björklö-
vet ett lugnt och trivsamt område med vacker utsikt, den närboende kan se sol-
nedgången från sin lägenhet. Att genomföra förslaget skulle enligt den närbo-
ende förstöra utsikten och grönområdet där barn idag åker pulka och spelar fot-
boll. Detta är enligt den närboende det enda större område där människor kan få 
lugn i en vacker natur. Förslag framförs att bygga på andra platser istället, så 
som utmed Värnamovägen. Synpunkt framförs även att fler bostäder bör byggas 
som är anpassade för personer med reumatism. 

Kommentar:  

Graden av tillgänglighet i bostäder är inte möjligt att reglera genom detaljplane-
bestämmelser. Idag ställs krav på tillgänglighet i samband med bygglov. Se även 
det samlade svaret till närboende nedan. 

 

Närboende, NN 

Vill framföra att föreslagen byggnation inom grönområdet kommer att förstöra all 
charm som finns i området. Idealen på 50–60-talen när området byggdes var att 
få in ljus i lägenheten och på balkong/altan. Den närboende framför att det är 
viktigt att beakta de öppna gröna ytorna och utsikten från lägenheterna. Det finns 
förståelse hos den närboende att Allbohus har utmaningar vad gäller bostadsbrist 
och integration i flera områden. Däremot finns farhågan att genomförandet av 
förslaget kommer att få de hyresgäster som har möjlighet att lämna området.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Konsekvenser av planförslag- 
Kulturmiljö, med en beskrivning av kulturmiljön samt vilka konsekvenser förslaget 
kommer att få på denna. Se även det samlade svaret till närboende nedan. 
 
 
Lokala Hyresgästföreningen Lövet 

Vill framföra att de idag bor i ett trivsamt område med ett fint grönområde med 
bra lekplats och befarar att detta kommer att förändras om förslaget genomförs. 
Två stycken sex-våningshus anses vara malplacerade i området med tanke på 
att övrig bebyggelse inom kvarteret Björklövet bara är två våningar. Bebyggelsen 
som föreslås är två våningar högre än Eklövet, vilket beaktas som otänkbart. 
Fråga framförs även varför de befintliga Eklövshusen inte har byggts på med 
ytterligare en våning, vilket det fanns diskussioner om för ungefär 25-30 år se-
dan. Föreningen anser att om området ska bebyggas bör detta ske med enbart 
ett tvåvåningshus. Det finns enligt föreningen utrymme vid ängs- och skogsom-
rådet intill simhallen som bör komma ifråga innan Björklövet bebyggs.  
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Kommentar:  

Det finns idag inte vetskap hos Alvesta kommun eller Allbohus om varför de be-
skrivna planerna för Eklövshusen inte har genomförts. Idag är bedömningen att 
det inte är ekonomiskt genomförbart att bygga på ytterligare våningar på de be-
fintliga byggnaderna. Det är inte heller möjligt med grund i den idag gällande de-
taljplanen för området som medger bebyggelse i högst fyra våningar.  Se även 
det samlade svaret till närboende nedan. 

 

Närboende, undertecknade hyresgäster 

De undertecknade hyresgästerna vill framföra att den föreslagna förtätningen är 
för stor och kommer påverka befintliga hyresgästers boendemiljö negativt. Plat-
sen utgör idag en oas som ger ett mervärde för hyresgäster som de inte vill 
mista. Den trafikökning som kan förväntas skulle helt rasera det lugna område 
som det är idag. Hyresgästernas förhoppning är att Alvesta kommun beaktar 
synpunkterna och avslutar planarbetet.  

Kommentar:  

Se det samlade svaret till närboende nedan.  

 

Närboende, undertecknade hyresgäster 

De undertecknade hyresgästerna vill framföra att föreslagen byggnation skulle 
förstöra det grönområde som finns i området. Frågan framförs även varför grön-
området ska förstöras när det finns andra platser att bygga på som inte förstör 
miljön på samma vis. Den utsikt som idag finns från kvarteret Björklövet och 
Eklövet kommer att fördärvas. Den lekplats som idag finns i området används 
frekvent, frågan ställs hur det blir med två högre byggnader nära. Farhåga finns 
även att biltrafiken kommer att öka samt att gående och cyklister kommer att an-
vända de vägar som finns i området.  

Kommentar:  

Se det samlade svaret till närboende nedan.  

 

Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden undrar hur planhandlingarna styr att den geotekniska undersökning 
som finns beskriven i planbeskrivningen ska genomföras. Nämnden anser även 
att planhandlingarna bör kompletteras med uppgifter om skuggtid per år eller 
skuggtid per dag.  

Kommentar 

Det är inte möjligt att genom detaljplanen styra att en geoteknisk undersökning 
ska genomföras då denna typ av bestämmelser inte har stöd i PBL. Planbeskriv-



  

 2016-01-15 

 

 

 

 

 

 

10 

             

 

ningen förtydligas med att en geoteknisk undersökning rekommenderas i sam-
band med att exploatör fastlägger lämplig dagvattenlösning, i syfte att få kunskap 
om grundvattennivån i området.  

Vad gäller redovisning av skuggtid finns idag en praxis vid genomförande av 
skuggstudier i samband med upprättande av detaljplaner. Denna har skapats 
utefter Boverkets rekommendationer att man minst ska ha fem timmar sol mellan 
klockan 09.00 och 17.00 vid höst- och vårdagjämning i bostaden och på närmil-
jöns uteplatser och lekytor (Solklart, att lämna företräde för sol, 1991). Skuggstu-
dien som bifogades samrådshandlingarna visar att rekommendationerna är möj-
liga att efterleva. Anledningen till varför en mer precis skuggtid inte bedöms 
lämplig att beräkna i det här ärendet under detaljplaneskedet är att skuggkast-
ning som kan uppstå kommer att variera beroende på var byggnaderna placeras 
inom byggrätten. Det är först när byggnadernas precisa placering och höjd är 
fastställd som det är möjligt att klarlägga vilken skuggtid som uppstår för närmil-
jön. Boverkets byggregler BBR ställer krav på att tillfredsställande ljusförhållan-
den skapas så att olägenhet för människors hälsa kan undvikas. Frågan ska 
därmed bevakas ytterligare i bygglovet. 

 

Samlat svar till närboende:  

Då flertalet av inkomna yttranden från närboende i kvarteren Björklövet och Eklö-
vet berör likartade synpunkter och frågeställningar har ett samlat svar samman-
ställts nedan. 

 
Förtätning inom planområdet  

Flertalet av de närboende som inkommit med yttrande är negativa till förslaget att 
förtäta inom fastigheten Björklövet 1 och anser att ärendet bör avslutas eller i hög 
grad omarbetas. 

Vid all planering, men särskilt vid förtätning, kommer avvägning ske mellan 
öppna ytor och bebyggelse och oavsett var i tätorten planläggning av nybyggnat-
ion av bostäder sker kommer det finnas närboende som påverkas. Planering sker 
genom avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. I detta fall har be-
dömningen gjorts att även om enskilda i området kan komma att få viss negativ 
påverkan, är bedömningen att denna inte kommer att bli så stor så att betydande 
olägenhet skapas. Det allmänna intresset att tillskapa fler bostäder i centrumnära 
lägen bedöms väga upp mot den påverkan som närboende i kvarteren Björklövet 
och Eklövet kan komma att erhålla. Från det tillfälle då ärendet påbörjades, fram 
till dess detaljplanen skickades ut på samråd har förslaget omarbetats flera 
gånger och anpassats för att boende i närområdet ska påverkas så lite som möj-
ligt. Bland annat har området där nybyggnation medges (byggrätten) korrigerats i 
norr så större avstånd skapas mellan nybyggnation och Eklövshusen. Likaså har 
bestämmelser införts att värdefull naturmiljö med ek- och björkbestånd ska beva-
ras.  
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Förslaget följer de riktlinjer som finns i Alvesta kommun Översiktsplan från år 
2008, att nya bostadsområden ska tillskapas genom förtätning i anslutning till 
redan planlagda gator. Förtätning av tätorter har flera fördelar jämfört med att ta 
ej exploaterad mark i anspråk. Det är bland annat möjligt att använda befintlig 
infrastruktur så som gator och ledningar, vilket framförallt leder till minskad resur-
sanvändning, men gör även projekten mer ekonomiska. Att bygga tätortsnära har 
likaså fördelen att det blir möjligt att bygga i lägen med god kollektivtrafik. Kvarte-
ret Björklövet ligger mycket bra till med korta avstånd till både buss- och tågför-
bindelser. Närheten till kollektivtrafik kan leda till att fler väljer att avstå från bil, 
med minskad trafik i närområdet som följd.  
 
Det finns ett stort behov och en vilja att tillskapa fler bostäder i Alvesta tätort. För 
att kommunen ska kunna tillhandahålla mark med möjlighet att bygga bostäder 
har Alvesta kommun undersökt flera platser de senaste åren. I Alvesta tätort som 
är en järnvägsknut finns emellertid en stor problematik att riktlinjer för hur hög 
ljudnivå som medges överskrids i många områden. Detta leder till att det idag är 
svårt att hitta platser där det är möjligt att planera för nybyggnation av bostäder. 
Bullerproblematiken har till och med lett till att kommunen behövt lägga ner 
planärenden, så som detaljplan för kv Svea 8 och 9, just på grund av att bullerni-
våerna är för höga. Eftersom det finns begränsat med mark i tätorten där riktlinjer 
för buller inte överskrids blir områden som har en god ljudnivå idag mycket in-
tressanta för förtätning. Ett av dessa områden är kv Björklövet, som alltså är ett 
av få områden i Alvesta tätort som ligger centralt, och dessutom har en god ljud-
nivå.  
 
Våningsantal och byggnadshöjd 

Närboende menar i de inkomna yttrandena att den höjd som förslaget medger är 
för hög jämfört med den befintliga bebyggelsen. Några menar att om planområ-
det ska förtätas bör det enbart ske med bebyggelse i två eller tre våningar.  

Ambitionen i planarbetet har varit att anpassa bostadsvolymerna för att stämma 
med Eklövshusen som finns belägna i norr. Föreslagen bebyggelse är något 
högre, men bedöms trots allt kunna skapa samspel vad gäller byggnadsvolym 
och utformning.  

Nackdelen med den bebyggelse som föreslås från närboende med två- eller tre-
våningshus är att mer mark behöver tas i anspråk, samtidigt som kostnaden blir 
högre då ett mindre antal bostäder kan skapas. Föreslagen byggnadsstruktur 
med punkthus har tvärtom fördelen att byggnaderna inte upptar lika stor yta på 
marken och att bostadsgården därmed kan bevaras i allt större grad.  

Efter samrådet har ytterligare volymstudier genomförts, se bilaga 5 Volymstudie. 
Denna visar hur 2-6 våningar kan komma att upplevas från marknivå jämfört med 
befintlig bebyggelse. Utifrån den genomförda studien är bedömningen att den 
föreslagna nybyggnationen kan komma att upplevas högre än Eklövshusen som 
finns belägna i norr. Däremot är bedömningen att avståndet mellan byggrätten 
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för den högre bebyggelsen (sex våningar) och Eklövshusen är tillräcklig för att 
betydande olägenhet inte ska skapas för grannar. Avståndet mellan området där 
sex våningar medges och Eklövshusen är 26-32 meter.  
 

Grönytor och lekplats 

Det finns en farhåga från flertalet av de närboende i området som har inkommit 
med yttranden att dagens grönområde med lekplats kommer att förstöras eller bli 
sämre i samband med detaljplanens genomförande.  

Alvesta kommun och Allbohus är medvetna om att bostadsgården tillför ett stort 
mervärde för personer som bor i närområdet. Målsättningen vid upprättandet av 
detaljplanen har i och med detta varit att utforma ett förslag som möjliggör att de 
gröna ytorna till så stor del möjligt kan bevaras. Däremot kommer det vara omöj-
ligt att inte ta en del av gården med dagens grön- och lekytor i anspråk vid förtär-
ningen av området. Allbohus förslag idag innebär nybyggnation av punkthus. 
Fördelen med denna byggnadsstruktur är att mindre mark tas i anspråk jämfört 
med att bygga marklägenheter i längor. Därmed kan större del av de gröna 
ytorna bevaras. Det är främst gräs- och plattbelagda ytor som tas i anspråk av 
nybebyggelsen, den bevarandevärda kullen med ek- och björkbestånd skyddas 
genom planens bestämmelser. Naturområdet Hagaparken med stora rekreat-
ionsmöjligheter finns inom gångavstånd från planområdet och kan vara en stor 
tillgång för boende i området som komplement till bostadsgården.  

Dagens befintliga lekplats kommer vid planens genomförande att flyttas till en 
annan plats inom fastigheten. Ambitionen från både Alvesta kommun och Allbo-
hus är att lekplats även efter planens genomförande ska finnas inom planområ-
det. I plankartan finns planbestämmelse att lekplats ska finnas inom fastigheten.  
 

Förändrad utsikt 

Det finns från närboende inom kvarteren Björklövet och Eklövet en generell oro 
att utsikten från lägenheterna kan bli förstörd i samband med förslagets genomfö-
rande. Att grannar blir påverkade med förändrad utsikt kommer i princip alltid att 
ske vid nyexploatering och förtätning i tätorter. Utsikt från sin lägenhet tillför ett 
mervärde i bostaden och förändring av denna kan ses som en förlust. Förlorad 
utsikt i samband med detaljplanens genomförande bedöms emellertid inte leda 
till betydande olägenhet för boende i närområdet. Den förändring som kan för-
väntas består av att dagens öppna bostadsgård utvecklas till ett område med 
”hus i park”- karaktär.   
 

Trafik 

En del av de närboende framför i sina yttranden att de befarar att planförslaget 
kommer att leda till att trafiken i området ökar och att fler personer kommer att 
röra sig i området.  Förslaget medför att fler personer kommer att bo inom plan-
området, vilket i sin tur även leder till att fler använder väg- och gång/cykelnätet. 
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Däremot kommer den ökning som kan förväntas inte påverka närområdet betyd-
ligt. Det förslag som Allbohus idag skisserat består av att biltrafiken använder 
befintliga infarter och att parkering sker i anknytning till den befintliga parkering-
en. Detta medför att genomfart i området även efter planens genomförande inte 
kommer att vara möjlig. Det bör således enbart vara personer som bor eller har 
ett ärende in till fastigheten som kan komma att köra bil inom planområdet.  

De vägar inom bostadsgården som finns i skissade i illustrationskartan är enbart 
tänkta för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, färdtjänst, 
utryckningsfordon eller vid flytt. För övrigt hänvisas trafik till befintliga tillfarter och 
parkeringsplatser i söder. Då genomfart inte ska vara möjligt i området är be-
dömningen att bostadsgården även efter planens genomförande kommer att för-
bli bilfri.  

En av effekterna av att planområdet förtätas är att gröna ytor inom fastigheten blir 
mindre och kan upplevas som mer privata då bostadshus kommer närmare inpå. 
Detta kan i sin tur leda till att personer som inte bor i närområdet kan känna sig 
obekväma med att vistas på gården.  Förslaget kan därmed leda till att personer 
som inte bor i området väljer andra områden för rekreation och att enbart de som 
bor i närområdet använder gården. Att bostadsgården blir mer privat kan både 
ses som något positivt och något negativt, beroende på vilket perspektiv man 
har.   
 

Förslag på andra platser 

I de yttranden som inkommit har närboende föreslagit flera andra platser att be-
bygga istället för att genomföra det nu aktuella förslaget inom fastigheten Björk-
lövet 1 m.fl.. Förslag som tas upp är bland annat att bebygga ängs- och skogs-
området vid Virda bad- och sportcenter, områden utmed Värnamovägen samt 
grusplanen mitt emot Allbotorget. Även närområdet till 88:an jourlivs tas upp som 
ett område där förändring bör ske då det upplevs som otryggt. 

I Alvesta pågår ett arbete att finna platser där nybyggnation av bostäder är möj-
ligt. Några aktuella ärenden är detaljplan för Sjöparken och detaljplan för Västra 
Rönnedal. Förutom detaljplanearbeten pågår även ett arbete att ta fram en för-
djupad översiktsplan för Alvesta tätort. Översiktsplaner används för att ge kom-
munen en långsiktig strategi för utvecklingen av mark- och vattenområden. Över-
siktsplanen används för vägledning om hur områden ska utvecklas. Det är såle-
des i översiktsplanen som avvägning och prioritering görs mellan olika områden 
och intressen. I den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort kan flertalet av 
de från närboende föreslagna platserna komma att diskuteras för utredningsom-
råde för bland annat nybyggnation av bostäder. Vissa av områdena, så som om-
rådet vid 88 jourlivs, är emellertid privatägda och Alvesta kommun har därför inte 
rådighet över marken.  

Även om det finns fler områden i Alvesta än enbart Björklövet som kan vara 
lämpliga för förtätning, är situationen idag att Förvaltningen för Samhällsplanering 
har i uppdrag att pröva om kvarteret Björklövet är lämpligt för föreslagen använd-
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ning. Då riktlinjerna i översiktsplanen följs och förslaget i övrigt har anpassats så 
att betydande påverkan inte uppstår, är bedömningen idag att fastigheten Björk-
lövet 1 är lämplig för föreslagen byggnation (se även bilaga 1: Checklista för be-
hovsbedömning).  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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