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Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparke-
ring E2) i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2016-12-12 – 2017-01-13. 
Under samrådstiden har 4 yttranden utan erinran och 5 yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar främst synpunkter kring förutsättningar med ledningar i 
mark samt kommentarer kring parkeringssituationen i närområdet. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har inte föran-
lett ändring av planförslaget. 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparken reseparkering E2) ska 
ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny parkeringsplats. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, 
Alvesta bibliotek samt 
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Samråd annonserade på kommunens webbplats. Samtliga direkt berörda sakä-
gare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Region Kronoberg 

Trafikverket 

Värends Räddningstjänst 

E.ON Elnät AB 
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Nämnden för myndighetsutövning 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Alvesta Energi AB 

Alvesta Elnät AB 

N.N., adress 

 

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

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen ser positivt på planförslaget som i och med sitt läge är svårt att 
upprätta för bostäder. Det är både en kommunal och regional angelägenhet att 
upprätta en central parkering som bl.a. underlättar för resande att ta sig med tåg 
till och från Alvesta central och vidare. Planförslaget bidrar till hållbar utveckling 
och kan kopplas till flera nationella mål. 

Rådgivning om allmänna intressen 

Bebyggelse 

Planområdets kvartersmark reglerar användning Parkering till övervägande del. 
En mindre del i det sydvästra hörnet regleras användning E Teknisk anläggning. 
Del av Sjögatan närmast järnvägen planläggs som Gata Lokaltrafik. Det framgår 
av plankartan att kommunen har huvudmannaskap för gatan. 

En skiss i planbeskrivningen visar på hur kommunen föreslår att parkeringen kan 
utformas. 

Trafik och parkering 

Länsstyrelsen har mottagit synpunkter från Trafikverket. De anger att ett genom-
förande av detaljplanen innebär ett betydande tillskott av antalet parkeringsplat-
ser i anslutning till Alvesta resecentrum, vilket innebär en ytterligare förstärkning 
av Alvesta som regional resandenod. 

Naturvärden och grönstruktur 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att nuvarande gräsyta till stor del blir 
hårdgjord. Inom planområdet finns också en del träd. 

Länsstyrelsen uppmärksammar att dessa inte skyddas på plankartan. 

Buller 

Planområdet kommer inte att innehålla bostäder. 
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Länsstyrelsen anser ändå att det bör tydliggöras varför buller inte redovisas. 

VA, Dagvattenhantering 

Området kommer att bli mer hårdgjort än innan. Kommunen anger att det paral-
lellt med detaljplanen håller på att ta fram en dagvattenutredning. Länsstyrelsen 
förutsätter att denna finns bilagd till granskningsskedet alternativt sammanfattad i 
planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen bör ta upp om det finns behov av 
oljeavskiljning kopplat till dagvattenhanteringen då det kan finnas bilar som står 
på parkeringen en längre tid. 

Krav/anspråk enligt annan lagstiftning 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ miljöbalken 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbe-
dömningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom 
planområdet. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 

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 o d skall arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

Överprövningsgrundande frågor 

Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken 

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Södra stambanan som är av 
riksintresse för kommunikation. 

Ett genomförande av detaljplanen påverkas inte riksintresset negativt. 

Mellankommunala intressen 

Länsstyrelsen anser att planförslaget är av ett mellankommunalt intresse och att 
samråd ska ske med grannkommunerna. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. 

Av planhandlingarna redovisas gällande miljökvalitetsnormer för sjön Salen enligt 
5 kap. MB. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Påverkas inte av planförslaget. Kommunen hänvisar till tidigare framtagen riska-
nalys. 
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Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning gällande över-
svämning. 

Kommentar: 

Noteras. 
Kommunen anser att planförslaget inte uppfyller kriterier för behov av samråd 
med grannkommunerna. 

 

2. Lantmäteriet 

Förslag till fastighetsrättsliga frågor: Del av Båten 6 skall regleras till Aringsås 
19:1 (lokalgata), del av Aringsås 19:1, Båten 5 och 6 skall regleras till Båten 7 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med hur fastighetsreglering lämpligen kan ske. 

 

3. Alvesta Energi AB 

I det fall området byggs som planförslaget visar, så är det viktigt att det bereds u-
område för underjordiska ledningar för fjärrvärme/el för försörjning av framtida 
bebyggelse i området. Se tänkt sträckning för underjordiska ledningar fjärrvär-
med/el (se kartbild i yttrandet). 

Kommentar: 

Inga nya u-områden föreslås inom kvartersmark. Det finns dock inga hinder mot 
att allmännyttiga ledningar kan markförläggas inom kvartersmarken. 

 

4. Alvesta Elnät AB 

I det fall området byggs som planförslaget visar, så är det viktigt att det tas hän-
syn till befintliga elledningar och eventuella nya kablar till planerad framtida be-
byggelse. Det kan bli tvunget att flytta befintliga kablar. Se tänkt ny sträckning för 
underjordiska ledningar för el (se kartbild i yttrandet). Flytt av kablar kommer att 
medföra kostnader. 

Kommentar: 

Dialog kommer att föras inför markarbeten i området. 

 

5. N.N., adress 

Infarten från Sjögatan till Timmervägen bör flyttas närmare Netto. i dag kör 
många på fel sida om trafikdelaren när de ska in på Timmervägen, det bör vara 
en T-korsning och INTE så spetsig som den är i dag. 

Infart till de nya p-platserna bör vara från Timmervägen. 
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Fruktträden och jordkällaren bör bevaras, de påminner om gamla Alvesta. Det är 
många som plockar frukt från träden och inga träd har blivit vandaliserade vilket 
innebär att man är rädd om dem. På marken under fruktträden finns massor med 
blommor som också bör bevaras. 

Låga häckar mot Industrigatan  för att förhindra bländning. 

TV-kameror med inspelning för att motverka vandalisering av bilarna, bra belys-
ning. 

Elstolpar vid några p-platser. 

Naturligtvis ska det bli betal parkering. 

För att stoppa snyltparkeringar bör Timmervägen och Industrigatan få boende-
parkering i området. Kommunen kan skriva ut boendebevis till de som så önskar. 
I dag är det många som parkerar på Industrigatan en vecka i taget.  

Parkeringarna i centrum är beroende av Sjöparkeringen, man parkerar där det är 
billigast. Järnvägsgatans östra sida är ofta fullparkerad liksom den västra. Det 
har blivit svårt att hitta en p-plats om man ska till Sköna fötter exempelvis. Det 
bör vara p-förbud på den västra sidan av Järnvägsgatan och tillkomma handi-
kapparkering vid Sköna fötter, minst två. Parkeringen vid Karins hus bör skyltas 
bättre så folk hittar dit 

Kommentar: 

Korsningen Timmervägen-Sjögatan är inte aktuell att förändras. Detaljplanen ger 
ramar för viss omdaning om behov finns. I samband med projektering av plane-
ringsplatsen sker även en bedömning av var lämpliga in- och utfarter ska ske. 
Dessa är inte aktuella att reglera i detaljplanen. 

Jordkällaren och fruktträden har diskuterats om de är möjliga att bevara samt hur 
stora värden de innehar. Jordkällaren bedöms inte inneha stora värden. Generellt 
sett är det ekonomiskt att i största möjliga mån integrera befintliga uppväxta träd i 
parkeringsplatsen, men i bedömningen att behålla fruktträd ska även markförut-
sättningarna för ätbar frukt och skötsel vägas in. I detaljplanen föreslås ingen 
reglering. Frågan hanteras i projekteringen. 

Åtgärder ska vidtas för att i största möjliga mån förhindra bländning mot bostä-
derna öster om parkeringsplatsen. Till exempel genom häckar, murar eller parke-
ringsriktning. 

Skyltning till parkeringar och hantering av parkering på gator noteras, men hante-
ras i andra processer. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2017-02-10 

 

Patrik Karlsson 

planarkitekt 


