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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en återvinningsstation i ett för 
allmänheten centralt och lättillgängligt läge i Vislanda tätort.  

Inom område med planbestämmelse ÅTERVINNING medges en 
återvinningsplats. Inom planområdet finns även bestämmelserna VÄG 
och NATUR, bestämmelserna är inte någon förändring från dagens 
förhållanden. Inom område med planbestämmelse B medges bostäder. 
Inom användningsområdet och 4,5 meter från Fabriksgatan/väg 610 får 
mark inte förses med byggnad och inom resterande del regleras att 
enbart komplementbyggnad får uppföras.  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2010:900) och dess lydelse 
efter 2 januari år 2015. Detaljplanen bedöms kunna handläggas med ett 
standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.  

BAKGRUND  

Under 2014 påbörjades arbetet att finna en ny plats för en 
återvinningsstation i västra Vislanda, då den tidigare platsen idag har 
övergått till industrimark. Två planärenden har tidigare påbörjats, först 
detaljplan för del av Vislanda 21:28 (Brända tomten) och därefter 
detaljplan för Vislanda 46:1 (Kupan). Båda planärendena lades ned på 
grund av att platserna efter plansamråd inte bedömdes som lämpliga för 
anläggande av en återvinningsstation.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet har ett centralt läge i den västra delen av tätorten. I öster 
angränsar planområdet till VIDA Timber AB verksamhetsområde och i 
väster angränsar området till Fabriksgatan/väg 610.  

Areal 

Planområdet har en markareal på ungefär 0,3 hektar. 

Markägoförhållanden 

Planområdet består främst av del av fastigheten Vislanda 4:1 som ägs 
av Alvesta kommun. Inom planområdet innefattas även mindre del av 
fastigheten Vislanda 21:26 som Vida Timber AB äger. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Planområdet har ingen föreslagen markanvändning i den gällande 
översiktsplanen för Alvesta kommun som antogs år 2008. I riktlinjer för 
avfallshanteringen framgår det att Alvesta kommun strävar efter att ha 
en långsiktig och väl fungerande avfallshantering. I riktlinjerna framgår 
det även att kommunen ska verka för att återvinningsstationer får en 
miljömässigt bra placering med estetiskt tilltalande utformning.  

Avfallsplan  

I avfallsplanen för Alvesta kommun 2015-2020 finns delmål att 
Nämnden för samhällsplanering ska beakta utrymme för och lämplig 
placering av återvinningsstationer och andra anläggningar för 
avfallshanteringen. Det framgår även att Återvinningsstationerna i 
kommunen ska vara tilltalande, städade, trygga och funktionella, både 
för användare och för dem som sköter stationerna, samt att Alla boende 
i kommunen ska ha närhet till insamling av returpapper och 
förpackningar av papper, metall, plast och glas. 

Gällande detaljplaner 

Inom planområdet gäller idag detaljplan VA7 (antagen 1964-11-10), 
VA13 (antagen 1970-05-21) samt en mindre del av detaljplan VA2 
(antagen 1959-10-01). Inom området regleras markanvändningen till 
gata samt park eller plantering. 

När detaljplanen har vunnit laga kraft upphör de tidigare detaljplanerna 
med dess bestämmelser att gälla inom det nya planområdets gränser. 

Kommunala beslut 

Två tidigare planuppdrag med syfte att finna en ny plats för 
återvinningsstation har under åren 2014-2015 påbörjats och avslutats. 
Den första detaljplanen var del av Vislanda 21:28 m.fl. (Brända tomten) 
och den andra detaljplanen var Vislanda 46:1 (Kupan). Anledningen till 
att detaljplaneärendena avslutades var i båda fallen att platserna 
bedömdes som ej lämpliga för föreslagen markanvändning med 
anledning av synpunkter som inkom under samrådet. 

I samband med att detaljplaneärendet för Vislanda 46:1 (Kupan) 
avslutades, tog Nämnden för Samhällsplanering även beslut att ge 
förvaltningen i uppdrag att bevaka om det fanns efterfrågan av två 
återvinningsstationer i Vislanda. Efter en tid gjordes bedömningen att 
den återvinningsstation som finns vid Husebyvägen idag inte täcker 
Vislandabornas behov. Med detta som grund tog Nämnden för 
Samhällsplanering den 2016-06-14 beslutet att detaljplan kan upprättas 
och samrådas för del av Vislanda 4:1. 
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Planprogram 

Då planen är av mindre slag och inte strider mot översiktsplanens 
intentioner är bedömningen att det inte finns behov av ett planprogram.  

Riksintressen 

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 
vattendrag av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap § 6. 

Mellankommunala intressen 

Planförslaget berör inga mellankommunala intressen. 

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.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med 3,4 och 5 kap. Miljöbalken.  

Planområdet bedöms vara lämpligt för den föreslagna 
markanvändningen, i enlighet med 3 kap. Miljöbalken. Återvinning 
bedöms vara väl lämpat inom det aktuella området som ligger i ett 
centralt läge i Vislanda tätort och utmed ett av de större 
kommunikationsstråken i orten.  

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 
vattendrag av riksintresse enligt 4 kap 6 § Miljöbalken. Bedömningen är 
att riksintresset inte kommer att påverkas i samband med ett 
genomförande av förslaget då avrinningen till vattendrag bedöms bli 
oförändrad.  

Bedömningen är att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken inte 
kommer att påverkas betydligt i samband av genomförande av 
planförslaget. Avrinningen till vattendrag bedöms inte påverkas då det 
finns utrymme för fördröjning av dagvatten inom planområdet, MKN för 
vatten bedöms därmed inte påverkas. Med grund i genomförda 
spridningsberäkningar i kommunen är bedömningen att MKN för luft inte 
överskrids i Vislanda. 

Med grund i att förslaget inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan 
är bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.  
Konsekvenserna av förslaget redovisas i planbeskrivningen. 

Se även bilaga 1 Checklista för behovsbedömning. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

I dagsläget består planområdet av en barr- och lövdunge samt sly. 
Trädbestånd består av bland annat gran, björk, rönn och lönn. Storleken 
på träden varierar, men majoriteten är mindre träd.  

Marknivån inom planområdet är som högst utmed Fabriksgatan och 
sluttar därifrån mot öster mot Vida Timber AB:s verksamhetsområde. 
Inom en del av området finns idag ett mindre dike.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Vegetation inom planområdet, sett från Fabriksgatan/Väg 610 mot det 
plank som avgränsar VIDA Timber AB:s verksamhetsområde  
(2016-06-28). 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Strax väster om 
planområdet längs med Fabriksgatan finns villabebyggelse i ett plan 
belägen. I söder angränsar planområdet till radhusbebyggelse i ett plan. 

Gator och trafik 

Inom planområdet innefattas en mindre del av Fabriksgatan/väg 610, 
vilken Trafikverket är väghållare för. 

Service och närmiljö 

Det föreslagna planområdet har ett centralt läge i Vislanda tätort. 
Området ligger ungefär 150 meter ifrån centrum där viss handel och 
service finns, samt 250 meter ifrån Vislanda buss- och tågstation. 
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I öst angränsar planområdet till verksamhetsområde för VIDA Timber 
AB. 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger i Vislanda tätort som har ett välutbyggt gatunät. Från 
tätorten fram till strax söder om planområdet finns trottoar på den östra 
sidan om vägen. Däremot finns idag inte någon gångväg parallellt med 
det område som föreslås för återvinning. 

Till och från planområdet finns få höjdskillnader, vilket leder till att det 
finns goda möjligheter att skapa en tillgänglig återvinningsstation för alla 
invånare, oavsett vilken eller hur stor nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga personer kan ha.  

Teknisk försörjning 

I den södra delen av planområdet finns en transformatorstation. 
Område närmast transformatorstation (6x6 meter) ska vara fritt från 
hinder som kan försvåra normalt underhåll. Inom ett avstånd av 5 meter 
från transformatorstationen får brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag inte placeras.  

Vatten-, spill- och dagvattenledningar finns utmed Fabriksgatan. 

Inom del av området finns ett dike som syftar till att avvattna 
vägområdet.  

Strandskydd 

Detaljplanen omfattar inte några strandskyddade markområden.  

Fornlämningar 

Enligt Riksantikvarieämbetets register finns det inte några kända 
fornlämningar inom planområdet.  

Om man vid utgrävning eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar 
som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.  

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering består planområdet av 
isälvssediment.  

Enligt länsstyrelsens sårbarhetskartering ligger planområdet inom 
högklassificerat område vad gäller genomsläpplighet i marken. Vid en 
eventuell förorening är denna typ av områden högriskområden.  
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Enligt DHI:s skyfallskartering finns det område inom detaljplanen som 
vid ett 100-års regn (skyfall som har en återkomsttid på 100 år) kan 
komma att få vattensamling med ett djup av ungefär 0,1-0,4 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt från DHI:s 
skyfallskartering.  

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering finns det ingen misstänkt 
förorenad mark inom eller i anslutning till det föreslagna planområdet. 
Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, i enlighet med 
10 kap 11 § Miljöbalken. 

Radon 

Enligt Alvesta kommuns översiktliga kartering över radonhalter i marken 
ligger detaljplaneområdet inom område med normal radonhalt. 

Störningar 

Vislanda tätort påverkas av trafikbuller från väg- och tågtrafik. Södra 
stambanan löper genom samhället och det föreslagna planområdet är 
beläget ungefär 250 meter väster om järnvägen. Planområdet 
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angränsar i väster till en genomfartsväg, Fabriksgatan/väg 610, som 
medför bullerstörning.  

En ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande trädde 
ikraft den 1 juni 2015. Bullernivåer får enligt förordningen inte överskrida 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Inte heller 
får 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden överskridas. 
Om riktvärdena överskrids ska minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) 
maximal ljudnivå inte överskrids. 

Den översiktliga bullerkartläggning över Vislanda som Sweco på 
uppdrag har tagit fram visar att riktlinjer för den ekvivalenta ljudnivån 
överskrids inom planområdet. Inom område mellan Fabriksgatan/väg 
610 och Vidas fastighet är ljudnivån över 55 dB(A). I de östra delarna av 
planområdet överskids inte riktlinjer för trafikbuller.  

 

Utsnitt från bullerutredningen över den ekvivalenta ljudnivån år 2030 
från väg- och spårtrafik inom planområdet. 

Likaså överskrids de maximala ljudnivåerna för vägtrafik inom 
planområdet. Mellan Fabriksgatan och Vidas fastighet är den maximala 
ljudnivån över 70 dB(A). I de östra delarna av planområdet överskrids 
inte riktlinjerna för trafikbuller.  
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Utsnitt från bullerutredningen över den maximala ljudnivån för vägtrafik 
inom planområdet. 

Se även bilaga 2 Bullerutredning Vislanda samt nedan under rubriken 
Konsekvenser av planförslaget- hälsa och säkerhet för att läsa mer om 
buller i relation till planförslaget.  

PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Återvinning 

Inom användningsområde med bestämmelse ÅTERVINNING möjliggör 
detaljplanen för en återvinningsplats, det vill säga en obemannad, 
mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper. 
Avfallet sorteras i behållare för återvinning av olika material.  

Förslaget består av att placera återvinningsstationen enligt illustrationen 
nedan. För att FTI:s tömningsfordon ska ges tillräckligt med plats för att 
kunna backa in till behållarna finns utrymme för angöringsytor om 18 
meter i förslaget. Med grund i att angöringsytor skapas inom 
planområdet ska inga fordon tvingas backa in eller ut på 
Fabriksgatan/Väg 610.  
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Illustrationskarta som visar föreslagen placering av återvinningsstation.  

 

Perspektivbild över hur den föreslagna återvinningsstationen kan 
komma att se ut. Illustration skapad av Sarah Henningsson och Emma Karlsson.  

Utformningen av återvinningsstationen ska vara av sådan art att den 
minimerar påverkan för omgivningen vad gäller bullerstörningar och 
visuell miljö. Avskärmning mot närliggande bostadsbebyggelse bör 
finnas i syfte att minska störningar. Avskärmningen kan utgöras av 
exempelvis vegetation eller ett plank. Det är av stor vikt att eventuellt 
plank placeras minst fem meter från transformatorstationen belägen i 
söder, läs mer nedan under rubriken Platsens förutsättningar- Teknisk 
försörjning ovan.  För att bibehålla god sikt längs Fabriksgatan/väg 610, 
får plank eller buskage intill vägen inte vara högre än 80 cm.  
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Inspiration från återvinningsstationen i Svensgård, Alvesta tätort, vilken 
är omgärdad av ett rött plank och vegetation (2015-09-14). 

Bostäder 

I den södra delen av detaljplanen finns ett mindre område med 
planbestämmelse B, bostäder. Syftet med bestämmelsen är att 
möjliggöra fastighetsreglering mellan det privatägda bostadsbolaget 
som ligger i direkt anslutning till planområdet i söder och Alvesta 
kommun. Marken som ska överföras nyttjas idag av bostadsbolaget och 
används för bland annat sophantering. 

Inom området regleras att enbart komplementbyggnad får uppföras 
(korsmarkerad mark). Inom ett område av 4,5 meter från 
Fabriksgatan/väg 610 regleras att mark inte får förses med byggnad 
(prickmarkerad mark) 

Utfartsförbud regleras utmed Fabriksgatan/väg 610. 

FRIYTOR 

Park och naturområden 

Inom planområdet finns ett område med planbestämmelse NATUR, 
naturområde. Området är ungefär 15 meter brett och består idag av 
trädbestånd av bland annat björk och lönn. Området ska bevaras som 
naturområde då det är en buffert och avskärmning mellan bostäder och 
Vida Timber AB:s verksamhetsområde.  

Träd belägna mellan transformatorstation och bostadsfastighet i söder 
bör bevaras i största möjligaste mån för att behålla en avskärmning 
mellan bostadsområde och återvinningsstation. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och parkering 

Det är av stor vikt att yta för återvinningsstationen blir tillräckligt stor så 
fordon i samband med hantering och tömning av behållare inte tvingas 
backa ut på Fabriksgatan/väg 610. Detaljplanen tar höjd för att 
angöringsytor om 18 meter kan tillskapas inom området, vilket bedöms 
vara tillräckligt för att FTI:s fordon ska ges god tillgänglighet till behållare 
och att trafiken på Fabriksgatan/väg 610 inte ska påverkas betydligt.  

Utfarter 

I samband med planens genomförande tillskapas en samlad in- och 
utfart från Fabriksgatan/väg 610 till område för återvinningsstationen. 

Inom område med bestämmelse B, bostäder, regleras att utfart inte 
medes mot Fabriksgatan/väg 610.  

Gång- och cykelvägar 

Planförslaget föranleder ett behov att förlänga befintlig trottoar längs 
med Fabriksgatan/väg 610 till den samlade in- och utfarten vid den 
föreslagna återvinningsstationen, för att tillgängliggöra stationen för 
gående.  

Kollektivtrafik 

Planområdet finns beläget ungefär 450 meter från Vislanda tågstopp 
och busstorg. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering  

Delar av det område som i detaljplanen medger återvinning sluttar idag 
från Fabriksgatan/väg 610 ner mot ett dike. Vid genomförande av 
återvinningsstationen och när marken fylls upp samt en hårdgjord yta 
anläggs behöver dagvattnet från ytan omhänderas. Detta görs 
förslagsvis i omkringliggande ytor så som strax norr om 
återvinningsstationen, alternativt i öster mellan återvinningsstationen 
och Vida Timber AB:s fastighet.  

Elnät 

Inom planområdet finns en transformatorstation med tillhörande 
underjordiska ledningar. Inom en zon av fem meter från 
transformatorstationen får ingen brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag finnas. För att säkerställa markens tillgänglighet för 
allmännyttiga ledningar och transformatorstationen har ytan getts 
planbestämmelsen u. Inom området får marken inte bebyggas.  



  
  

 
 

 
 

13 

Avfall 

Planen medger plats för återvinningsstation, det vill säga en 
obemannad, mindre anläggning för mottagning av förpackningar och 
returpapper. Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det. 
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ansvarar för 
verksamheten.  

Vad gäller bostadsbebyggelsen i den södra delen av planområdet 
påverkar detaljplanen inte det befintliga systemet för avfall, vilket 
Alvesta Renhållnings AB (ARAB) ansvarar för.  

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer 

Bedömningen är att planförslagets genomförande inte kommer medföra 
att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Beräkningar för luftkvalitén 
har genomförts år 2013 av Kronobergs luftvårdsförbund. Beräkningarna 
har gjorts på gator som är mer trafikerade än de som finns i anslutning 
till planområdet. Resultatet visade att inga miljökvalitetsnormer 
överskrids, däremot överskrids miljömålet för PM10.  

Planförslaget leder till att boende i västra Vislanda får närmare till en 
återvinningsstation, vilket i sin tur leder till större möjlighet att gå eller 
cykla till återvinningsstationen och att fordonstrafiken kan minska. 
Bedömningen är därmed att planförslaget inte kommer att påverka 
miljökvalitetsnormen för luft negativt.  

Vislanda ansluter till Alvestaåsen och ligger inom avrinningsområdet för 
Mörrumsån. Åsen har klassificerats till god kemisk status. 
Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte överskridas i samband med 
planens genomförande. Planförslaget innebär att ett mindre område 
fylls upp och blir hårdgjort inom område med bestämmelse 
ÅTERVINNING. Inom området finns emellertid gott om utrymme för 
fördröjning av dagvatten. Avrinningen till vattendrag bedöms därmed 
inte påverkas.  
 
Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Miljömål 

Föreslagen plats för återvinningsstation finns i ett centralt läge i 
Vislanda tätort. Detta innebär att möjligheten att gå eller cykla till 
återvinningsstationen ökar, vilket är positivt utifrån flera av de nationella 
miljömålen. Bedömningen är att biltrafiken överlag kan minska inom 
Vislanda tätort då avståndet mellan bostad och 
återvinningsstationsstation blir mindre.  
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I samband med att detaljplanen möjliggör för återvinning kan det till viss 
del även påverka generationsmålet positivt. Ett av delmålen i 
generationsmålet är att skapa resurseffektiva kretslopp, vilket 
återvinning är ett steg för.  

I enlighet med miljömålet God bebyggd miljö ska utformningen av 
återvinningsstationen vara anpassad så den inte påverkar stads- och 
landskapsbilden påtagligt. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Riksintressen 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 
vattendrag av riksintresse, enligt miljöbalken 4 kap 6 §. Bedömningen är 
att förslag till detaljplan inte kommer att leda till att riksintresset påtagligt 
skadas. Planförslaget leder till att en mindre yta blir hårdgjord inom 
område med bestämmelse ÅTERVINNING. Inom området finns 
emellertid gott om utrymme för fördröjning av dagvatten. Avrinningen till 
vattendrag kommer således inte att påverkas.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Natur- och kulturmiljö 

Inom planområdet finns inga speciellt utpekade områden som har 
bedömts viktiga att bevara utifrån ett natur- eller kulturperspektiv.  

Del av naturområde tas i anspråk i samband med att återvinningsstation 
anläggs. Beståndet inom det aktuella området består främst av smala 
träd och sly, läs mer ovan under rubriken Platsens förutsättningar.  

Mellan VIDA Timber AB:s verksamhetsområde och bostäder finns ett 
område med planbestämmelse NATUR, naturområde. Området är en 
buffert mot verksamheten och ska bevaras.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Visuell miljö och landskapsbild 

Planområdet angränsar till Fabriksgatan/väg 610, en genomfartsväg i 
Vislanda. Marken består idag av ett mindre naturområde som sträcker 
sig längs med det plank som angränsar till VIDA Timber AB:s 
verksamhetsområde. 

Förslaget innebär att del av naturområdet övergår till hårdgjord mark för 
återvinningsstation. Därmed kan den visuella miljön inom närområdet 
påverkas till viss del. Ambitionen är att trädbestånd ska bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt och utgöra en buffert mot bostäder. Väster 
om Fabriksgatan/väg 610 finns en mindre buffertzon med planterade 
häckar vilken begränsar sikten från bostäder till återvinningsstationen.  
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Foto taget väster om Fabriksgatan och med sikt mot planområdet som 
finns beläget på andra sidan vägen.  

Bedömningen är att plank och vegetation som avgränsar 
återvinningsstationen kommer att leda till att den visuella miljön inte 
kommer att påverkas betydligt. Läs mer om utformning av 
återvinningsstationen under rubriken Planförslag- Bebyggelseområden- 
Återvinning. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Rekreation 

Området består idag av en träddunge där framkomligheten är 
begränsad. Därmed är bedömningen att förslag till detaljplan inte 
kommer att medföra negativ påverkan för rekreation i Vislanda.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Återvinning kan leda till viss störning i form av buller och lukt men under 
begränsad tid i samband med att tömning av containrar sker eller vid 
lämnande av glas. Det är enbart tomma förpackningar som ska 
hanteras på platsen. Då det inte finns bostäder i direkt anslutning till 
återvinningsstationen är bedömningen att betydande påverkan inte 
kommer att skapas för boende. I söder avgränsar transformatorstation 
samt naturområde mot bostäder och i väster avgränsar Fabriksgatan.  

Inom område med planbestämmelse B, bostäder, överskrids gällande 
riktvärden för trafikbuller, läs mer ovan under rubriken Platsens 
förutsättningar- störningar och i bilagan Bullerutredning Vislanda och 
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Moheda. Med grund i att gällande riktlinjer för trafikbuller överskrids får 
mark inom området inte bebyggas med bostad. Detaljplanen medger 
uppförande av komplementbyggnad inom del av området (korsmarkerat 
område).   

Sårbarhet 

Enligt länsstyrelsens sårbarhetskartering ligger detaljplanen inom ett 
högriskområde vad gäller genomsläpplighet i marken. Sårbarhetskartan 
används som underlag för bland annat räddningstjänsten. Jordarten och 
hydrologiska förhållanden inom planområdet gör att infiltration till 
grundvattnet går snabbt och därför bör snabb sanering övervägas vid 
förorening. Verksamma och boende i området bör känna till situationen 
och vara uppmärksamma på eventuellt läckage. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Resurshushållning 

Det bedöms som lämpligt att placera en återvinningsstation tillgängligt 
för allmänheten i ett centralt läge i tätorten och längs med en 
genomfartsväg. Ett centralt läge är positivt för resurshushållningen då 
många invånare ges korta transportavstånd till platsen. Genomförandet 
bedöms ge en ringa negativ påverkan på resurshushållning då marken 
behöver iordningställas innan återvinningsstationen kan uppföras. En 
positiv aspekt är däremot att inga nya vägar behöver anläggas till 
platsen.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Socialt perspektiv 

Längs med Fabriksgatan/väg 610 finns gatubelysning. Vid en 
förlängning av den befintliga trottoaren, samt vid uppförande av god 
belysning vid återvinningsstationen, ges goda förutsättningar för en 
trygg upplevelse vid besök av platsen.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen medför kostnader för Alvesta kommun för anläggande av 
yta för återvinningsstation samt trottoar till återvinningsstationen.  

Planen bedöms inte få några betydande samhällsekonomiska 
konsekvenser.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 
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GENOMFÖRANDE  

ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Tidplan 

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med ett standardförfarande. 
Planförslaget ställs ut på samråd under september till oktober månad år 
2016. Därefter bedöms planen ställas ut på granskning under november 
till december månad. Om inga större hinder uppstår antas därefter 
planen under början av 2016. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor 
efter det att planen antagits.  

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är fem år från den tidpunkt då planen vinner 
laga kraft. Efter det tillfälle då genomförandetiden gått ut fortsätter 
planens bestämmelser att gälla fram till och med den tidpunkt då 
detaljplanen ändras eller upphävs. 

Ansvarsfördelning 

Alvesta kommun ansvarar för att upprätta detaljplanen.  

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har ansvar för eventuell 
återvinning som sker inom avtalat område samt äger och driver 
anläggningen. FTI är emellertid inte fastighetsägare för den aktuella 
marken. Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 
planområdet. 

Privata fastighetsägare ansvarar för planens genomförande inom den 
egna fastigheten.  

Avtal 

Innan planens genomförande ska avtal skrivas med FTI gällande 
nyttjande av mark för återvinningsstation.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsreglering 

Nedan redovisas fastighetsrättsliga åtgärder som följer av detaljplanens 
genomförande. Redovisningen är inte juridiskt bindande och visar 
översiktligt på vilka fastighetsrättsliga åtgärder som ska genomföras. 
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I samband med planens genomförande sker fastighetsreglering mellan 
Alvesta kommun, VIDA Timber AB samt privat bostadsbolag. Mark som 
idag nyttjas av bostadsbolaget beläget i söder ska föras över från 
Alvesta kommuns fastighet. Mark förs därmed över från fastigheten 
Vislanda 4:1 till fastigheten Vislanda 21:18. Samtidigt ska mark som 
nyttjas för vägändamål föras över från fastigheten Vislanda 21:18 till 
fastigheten Vislanda 4:1.  

Fastighetsreglering sker även mellan Alvesta kommuns fastighet 
Vislanda 4:1 och fastigheten Vislanda 21:26 i syfte att justera 
fastighetsgränserna så de stämmer med den befintliga situationen.  

Ledningsrätt  

Inom detaljplanen finns område som enligt bestämmelsen u, ska vara 
tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar samt 
transformatorstation.  
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Konsekvenser på fastighetsnivå 

Vislanda 4:1 Markanvändning inom detaljplan ändras från 
plantering till ÅTERVINNING, återvinningsplats. 
Rättighetsbildande för befintliga ledningar och 
transformatorstation möjliggörs. 
Fastighetsreglering sker med Vislanda 21:18 och 
Vislanda 21:26. Från gatufastigheten skapas en ny 
in/utfart till återvinningsplatsen.  

Vislanda 21:18 Fastighetsreglering sker med fastigheten Vislanda 
4:1. Befintliga markförhållanden blir därmed 
planenliga. Mark som överförs till Vislanda 21:18 
ges planbestämmelse B, bostäder. Enbart 
komplementbyggnad medges. Utfartsförbud 
regleras mot Fabriksgatan. 

Vislanda 21:26 Fastighetsreglering sker med fastigheten 4:1 i 
syfte att anpassa fastighetsgränser till befintliga 
förhållanden.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi  

Alvesta kommun står för kostnaden som uppstår i samband med 
upprättande av detaljplanen.   

Likaså står Alvesta kommun för kostnaden att anlägga mark för 
återvinningsstation, i enlighet med den överenskommelse som sker 
med FTI.  

TEKNISKA FRÅGOR  

Vatten och avlopp 

Bedömningen är att planförslaget inte kommer att påverka befintliga 
system för vatten och avlopp. 

El och fjärrvärme 

Bedömningen är att den transformatorstation samt tillhörande ledningar 
som finns inom planområdet inte kommer att påverkas av detaljplanens 
genomförande.  
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Tekniska utredningar  

Då planförslaget inte medför betydande förändringar vad gäller 
markförhållanden är bedömningen att någon teknisk undersökning inte 
krävs innan planens genomförande. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Vid upprättande av planförslaget har planadministratörerna Sarah 
Henningsson och Emma Karlsson medverkat.  

 

Alvesta 2016-09-20 

 
 

Karolina Bjers   Magnus Wigren 

Planarkitekt   Biträdande förvaltningschef  


