
  

 2017-03-24 

 

 

 

 

 

1 

             

 

Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparke-
ring etapp 2) i Alvesta tätort 

 

UTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-03-02 – 2017-03-
23. Under granskningstiden har 3 yttranden med synpunkter och 8 yttranden utan 
erinran inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar synpunkter kring trafikföring samt förslag till förtydliganden i 
planbeskrivningen. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har endast för-
anlett mindre redigering av planbeskrivningen. 

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering) antas 
enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny parkeringsplats. 

 

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN 

Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 
Biblioteket i Alvesta  
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Lantmäteriet 

Trafikverket 
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Region Kronoberg 

Telia Skanova 

3 st fastighetsägare 

 

Yttranden med synpunkter: 

Nämnden för myndighetsutövning 

Wexnet 

1 st fastighetsägare 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form. För fullständig ly-
delse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet. 

 

1. Nämnden för myndighetsutövning (NMY) 

På sida 6 i granskningshandlingarna står det att PAH-H tangerade riktvärdet för 
MKM. I Swecos rapport står det dock att analys av jordprover påvisar halter av 
PAH-H överskridande MKM. Nämnden anser att detta bör förtydligas eller ändras 
i granskningshandlingarna då detta är motsägelsefullt, och kan skapa fel uppfatt-
ning om analysresultaten. 

NMY anser att fruktträden bör ersättas av andra träd, med anledning av förore-
ningssituationen. 

I förslaget redogörs för sjön Salen, att sjön uppnår god kemisk status exklusive 
kvicksilver. NMY vill upplysa om att sjön inte heller uppnår god kemisk status gäl-
lande bromerad difenyleter. 

Planen tar upp att behovet av oljeavskiljning bedöms i genomförandeskedet, be-
roende på storlek av parkeringsytan. Anmälan om installation av oljeavskiljare 
görs till både Bygg och Miljö. 

Kommentar: 

”Tangera” riktvärdet innebär ”vara lika med” riktvärdet; beskrivningen i gransk-
ningshandlingarna är fullt adekvat. 

Synpunkter om fruktträd noteras och frågan hänskjuts till genomförandeskedet. 

Planbeskrivningen ändras så att avsnittet om Salens vattenkvalitet redigeras en-
ligt yttrande. I övrigt lämnas synpunkter utan åtgärd.  

 

2. Wexnet 

Vi har fiberkabel som går utmed Sjögatan. 
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Kommentar: 

Noteras. 

 

 

3. N.N. och N.N., Adress 

Vi läste i inkomna synpunkter att det skulle kunna innebära infart till parkering 
strax utanför vårt sovrumsfönster, vilket vi inte skulle uppskatta. Vi föredrar om 
infarten blir vid Sjögatan/Industrigatan precis som det ursprungliga förslaget från 
kommunen. 

Kommentar: 

Kommunens ursprungliga förslag till placering av infart till parkeringen består. In-
fart planeras nära korsningen Sjögatan-Timmervägen, alltså i planområdets norra 
del och därmed inte nära berörd fastighetsägares bostad. 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2017-03-24 

 

Patrik Karlsson 

planarkitekt 


