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INFORMATION i anslutning till Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2) 

 

 
 

 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
 

Standardförfarande 

 

Standardförfarande kan tillämpas om förslag till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planbesked och uppdrag 

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. 
Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. 
Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta 
verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall 
om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen. 

 

Samråd av detaljplan 

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, 
hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av 
annons i ortstidningen. Inkomna synpunkter kan sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken 
bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter.  
Nämnden för samhällsplanering/Kommunstyrelsen beslutar sedan om granskning av detaljplanen. Om 
förslaget godkänns av samrådskretsen kan ett begränsat förfarande användas. Detaljplanen går efter 
samrådet då direkt till antagande och granskning förbigås i processen. 

 

Granskning 

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås 
på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade 
planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två 
veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter 
redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar 
kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda 
som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Antagande 

Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall 
beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där 
informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske. 

 

Laga kraft  

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut 
om antagande offentliggjorts. 
 

 
 

  

Här är vi nu 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
Detaljplan 

Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och 
anläggningar. En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det 
kan vara t ex handel, bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen 
och upprättar detaljplaner för att garantera olika intressenters insyn och inflytande, 
möjliggöra medborgarinflytande och få bättre beslutsunderlag.  
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Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens rese-
parkering etapp 2) i Alvesta tätort 
Alvesta kommun, Kronobergs län 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR: 

Denna planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Plankarta upprättad på grundkarta 

Bilaga 1: checklista behovsbedömning 

Bilaga 2: miljöteknisk markundersökning 

Bilaga 3: PM dagvattenhantering 
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny parkeringsplats. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och byggla-
gen (SFS 2010:900, PBL). 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i centrala Alvesta och omfattar fastigheterna Båten 5, Båten 6 
och Båten 7 samt del av Aringsås 19:1. 

Areal 

Planområdet omfattar cirka 0,6 ha. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna ägs av Alvesta kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Området är särskilt utpekat som omvandlingsområde för parkering i Översiktsplan 
för Alvesta kommun 2008. 

Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2016-10-11 (NFS § 59) att upprätta för-
slag till detaljplan i föreslaget område. 

Riksintressen 

Området ligger direkt öster om järnvägen Södra Stambanan, som tillsammans med 
Alvesta stations bangård utgör riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Bedöms inte beröras av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Berörs inte av planförslaget. Parkering för resandeändamål är en regionalt viktig re-
surs. 
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Gällande detaljplaner 

Området är reglerat genom detaljplan 
A196 (antagen 2005-09-27). 

Genomförandetiden gick ut 2015-10-27. 

Planområdet är idag reglerat för bo-
stadsändamål, teknisk anläggning, ga-
tumark samt parkmark. 

 

 
Illustration: gällande detaljplaner i området 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet är i dag största delen gräsbevuxen mark med enstaka spridda trädd. 
Västra delen av planområdet utgjorde bostadstomt fram till 2010. Några fruktträd 
står kvar på före detta tomtmarken. Östra delen av planområdet har historiskt utgjort 
mark för verksamheter och har såvitt erfarit ej varit bebyggt. 

Marken ligger till största delen över Salens översvämningsnivåer vid 100-årsflöde. 
Enligt DHI:s översvämningskartering från 2011 är Salens vattenyta vid 100-årsflöde 
+143,5 (RH 2000). Medelvattenståndet i sjön Salen är år 2014 +141,9 (RH2000). 

  

Illustration: befintliga höjdförhållanden Illustration: 100-årsflöde (DHI 2011) 
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Foto: områdets västra del (sett norrifrån) 

 

Foto: området östra del (sett söderifrån) 
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Miljöteknisk markundersökning och förorenad mark 

Historiskt har det i närområdet bedrivits miljöfarliga verksamheter, bland annat såg-
verk, spegelfabrik och mekanisk verkstad. 

 

Illustration: planområdet markerat på ekonomiska kartan (ca 1950) 

  
Illustration: flygfoto ca 1948 Illustration: flygfoto ca 1973 
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I samband med planläggning för reseparkering och bostadsmark (detaljplan A209 
respektive A211) söder om planområdet genomfördes en sanering av i den planen 
berörd mark. Varken den saneringen eller tidigare markundersökningar omfattade 
jordprovtagning på mark inom aktuellt planområdet. 

Eftersom ingen känd förorening finns och verksamhet som bedrivits inom planområ-
det inte bedömts medföra hög risk genomfördes en miljöteknisk markundersökning 
först under föreliggande planförslags samrådstid. Resultaten bifogas planen. 

Resultaten av analyserna visar att det inom planområdet finns förhöjda värden av en 
del analysparametrar, men samtliga understiger riktvärdet för mindre känslig mar-
kanvändning (MKM). Endast ett ämne tangerade riktvärdet för MKM, nämligen PAH-
H. Halterna av dioxin i grundvattnet är förhöjda och ytterligare analys kommer att 
göras för att säkerställa att ingen föroreningskälla finns inom planområdet. 

Slutsats 

Bedömningen är att marken är byggbar och att inga villkor kopplade till genomfö-
randeskedet behöver säkerställas i detaljplan, men att fortsatt hantering behöver 
ske i dialog med tillsynsmyndigheten. 

Om en förorening påträffas har fastighetsägare och brukare av fastigheten skyldig-
het att omgående underrätta tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. 11 § miljöbalken. 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns en transformatorstation och en jordkällare, men i övrigt inga 
byggnader. 

Teknisk försörjning 

Ledningsnät för vatten och avlopp, inklusive dagvattennät, samt elnät är utbyggt 
inom området.  

Geotekniska förhållanden 

Geoteknisk markundersökning bedöms inte behövas för genomförandet av planen. 

Strandskydd 

Berörs inte av planförslaget. 

Fornlämningar 

Berörs inte av planförslaget.  

Om man vid markarbeten eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar finns an-
mälningsplikt enligt 2 kap. 5 § kulturmiljölagen (1988:950). 

Fastighetsrättsliga frågor 

En ledningsrätt för starkström går från transformatorstationen och genom planområ-
dets södra del. 
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Gator och trafik 

 

Illustration: gator inom och i närheten av  planområdet 

Sjögatan 

Gatan är 7 meter bred och används huvudsakligen som infart till bostadsområdet, till 
resandeparkeringen och för angöring till gångbron till resecentrum. Inom planområ-
det är hastighetsbegränsningen 40 km/h. 

  

Foto: Sjögatan (sett från norr, Växjövägen) Foto: Sjögatan (sett från söder) 
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Industrigatan 

Gatan är en 8 meter bred villagata. Inom planområdet är hastighetsbegränsningen 
40 km/h. Industrigatan ansluter till Timmervägen som i sin tur ansluter till Sjögatan i 
planområdets norra spets. 

  

Foto: Industrigatan (sett från norr) Foto: Timmervägen (mot Sjögatan) från öster 

Farligt gods 

I samband med planläggning för reseparkering E1 (detaljplan A209) genomfördes 
en riskbedömning. Rapporten kom fram till att individrisknivån ligger i den lägre de-
len av det så kallade ALARP-området (As Low As Reasonably Practicable). På gata 
och parkering kommer ett lägre antal personer att vistas och riskerna bedöms därför 
inte behöva redovisas ytterligare i planen. 
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PLANFÖRSLAG 

GATOR OCH TRAFIK 

Sjögatan regleras som gata och en ny parkeringsplats föreslås inom kvartersmark. 

Parkeringsplatsen bedöms kunna innehålla ca 100 parkeringsplatser och kan utfor-
mas enligt nedanstående illustration (Obs, exempel på utformning). Till planförsla-
gets granskningsskede kommer en färdig projektering kunna redovisas. 

 

Illustration: skiss 2016-10-27 

 

För att minimera risken för bländande ljus mot bostäder bör tät vegetation eller av-
skärmande mur byggas på östra sidan av varje etage i parkeringen. 
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BEBYGGELSE 

Inom planområdet föreslås transformatorstationen regleras med användningen E, 
teknisk anläggning. Administrativa områden för ledningsdragningar inom E-området 
bedöms inte behöva säkerställas i plan. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 

Dagvatten kan behöva hanteras olika för olika etage i parkeringen. En del kan infil-
trera i slänter parallellt med Industrigatan (planens östra sida) och en del kan fördrö-
jas antingen över eller under mark innan det avleds i nät. Ett PM för dagvattenhante-
ring har tagits fram. Planbestämmelse om minsta volym dagvattenfördröjning regle-
ras inom kvartersmarken i planen. Därmed anses dagvattenfrågan säkerställd. 

Området som utgör gräsbevuxen bo-
stadsmark uppgår till cirka 4500 m2. Ny 
hårdgjord yta uppgår till cirka 2900 m2. 

Totalt sett bedöms fördröjningsbehovet 
uppgå till cirka 18 m3 per 1000 m2 hård-
gjord yta. 

Behovet av fördröjning inom kvarters-
mark är således beräknat till 50 m3. 

Ytan för fördröjning kan utan större svå-
righet ske inom kvartersmarken. 

Behovet av oljeavskiljning bedöms i 
genomförandeskedet, beroende på 
storlek av parkeringsytan. Oljeavskilj-
ning ska ske antingen inom kvarters-
mark eller innan anslutning till det 
kommunala dagvattensystemet. 

 

 
Illustration: framtida hårdgjord yta 
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN för luft 

Luftföroreningar har i spridningsmodeller (Luftvårds-
förbundet Kronoberg 2013) på Växjövägen bedömts 
enligt tabell till höger och således inte överskridit 
gällande MKN. 

Planförslaget medför viss ökad mängd trafik till och 
från området, men är mest omfördelning av resande 
från andra delar av centrum och bedöms totalt sett 
generera något mer trafik. Planens genomförande 
bedöms inte medföra risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormer för luft. 

Uppmätta värden är även under de fastställda rikt-
värdena (preciseringar) i miljömålet Frist luft. 

Växjövägen (årsmedel) 

NO2 9 µg/m3 
PM 10 14 µg/m3 
Bensen 0,9 µg/m3 

MKN 

NO2 40 µg/m3 
PM 10 40 µg/m3 
Bensen 5 µg/m3 

Miljömål 
NO2 20 µg/m3 
PM 10 15 µg/m3 
Bensen 1 µg/m3 

MKN för vatten 

Planområdets recipient är sjön Salen, som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2015-
06-30) har måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). 
Bedömningen är att Salen riskerar att inte uppnå ekologisk status varken år 2015 el-
ler 2021. Genomförandet av planen tar i anspråk gräsmark för hårdgjord yta och kan 
på så sätt påverka möjligheterna att hantera dagvatten totalt sett. Inom planområdet 
ska dagvatten fördröjas och mellan planområdet och recipienten finns ytterligare 
fördröjning. Sjöns status riskerar inte att påverkas betydande. 

Natur- och kulturmiljö 

Vissa träd inom planområdet ska integreras i parkeringsanläggningen. En genom-
tänkt projektering kan medföra att kvartersmarken får en upplyftande parkkaraktär. 

Visuell miljö och landskapsbild 

Vissa träd inom planområdet ska integreras i parkeringsanläggningen. En genom-
tänkt projektering kan medföra att visuella bilden av området kan förskönas, från 
dagens gräsyta. 

Hälsa och säkerhet 

Inga betydande förändringar. 

Resurshushållning 

Stationsnära resandeparkering medför ökad möjlighet att åka kollektivt med tåg. 
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Socialt perspektiv 

Området bedöms inte används inte i rekreativa syften. Möjliggörande av resande-
parkering nära Alvesta resecentrum kan förbättra möjligheterna att resa med tåg 
och kollektivt resande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomförande av planförslaget medför kostnader, men projekteringen är inte klar 
och ingen miljöteknisk markundersökning är genomförd ännu. Parkeringsanlägg-
ningen kan generera intäkter om biljettsystem införs, likt långtidsparkeringen på be-
fintlig resandeparkering. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap. 34 § PBL och enligt 6 
kap. 11 § miljöbalken. Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet 
av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt förordningen om 
MKB (1998:905). 

Förutsättningar 

Planområdet är i dag största delen gräsbevuxen mark med enstaka spridda trädd. 

Planens styrande egenskaper 

Ny kvartersmark för parkering tillskapas och teknisk anläggning består. Reglering 
om fördröjning av dagvatten införs. 

Planens tänkbara effekter 

Parkeringsanläggning iordningställs enligt projektering som baseras på planens 
styrning. 

Bedömning 

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 
11 § miljöbalken. Se även bilaga 1, checklista behovsbedömning. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § PBL. 

Planförslaget var utsänt för samråd under december 2016 till januari 2017. Därefter 
ska ett planförslag även ställas ut för granskning under mars 2017. Berörda har möj-
lighet att lämna synpunkter i både samrådsskedet och granskningsskedet. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum 
planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av äldre detaljplaner av markregleringar 
enligt föreliggande planförslag. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarig Åtgärder 

Alvesta kommun Upprättar detaljplan 

Ansöker om fastighetsreglering 

Genomför detaljplanen 

Ekonomiska frågor  

Kommunen bekostar fastighetsreglering och genomför detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastighet 
(inom planområdet) 

Sammanfattning av konsekvenser 

Båten 5, Båten 6 och Bå-
ten 7 samt del av Aringsås 
19:1. 

Kvartersmark inom fastigheterna ändras från 
bostadsändamål till parkeringsändamål. 

Förslagsvis kan Båten 6 regleras till Aringsås 
19:1 (lokalgata) medan del av Aringsås 19:1, 
Båten 5 och Båten 6 regleras till Båten 7 som 
kvartersmark. 
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Fastighet 
(utanför planområdet) 

Sammanfattning av konsekvenser 

Alvesta 11:1, Aringsås 
19:8, Båten 9, Kantaren 1, 
Mätaren 1, Sågaren 1, 
Sågare 11, Viadukten 5 

Fastigheterna inom planområdet (se ovan) re-
gleras idag för bostäder, men föreslås med 
planförslaget regleras för parkering. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Vid upprättande av planförslaget har planenhetschef Magnus Wigren medverkat. 

Foton och illustrationer: Patrik Karlsson, planarkitekt, Bo Blomkvist, FSP/teknik. 

Alvesta 2017-02-20 

 

Patrik Karlsson 
planarkitekt 
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