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Detaljplan för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)  

i Vislanda samhälle 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2016-09-26 – 2016-10-16. Under 
samrådstiden har 0 yttrande utan synpunkter och 10 yttranden med synpunkter 
inkommit. Efter samrådstiden har 1 yttrande med synpunkter inkommit och 1 ytt-
rande utan synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis berör inkomna synpunkter att det är positivt att återvinnings-
stationen får en central och tillgänglig placering i Vislanda centrum. Samtidigt har 
även synpunkter rörande att återvinningsstationen bör ges en annan placering 
eller inte anläggas alls inkommit. Bland annat är risk för buller, lukt, brandrisk, 
nedskräpning och trafik argument som förts fram. Synpunkter om planbestäm-
melser för befintlig transformatorstation har inkommit.  Information om att det 
pågår en Mifo fas 2 inom VIDA:s fastighet har inkommit.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

Efter samrådet har planförslaget reglerats genom att transformatorstation för-
läggs inom område med planbestämmelse E, teknisk anläggning. Inom fem me-
ter från stationen finns bestämmelse att marken inte får förses med byggnad 
(prickmarkerat område). Område mellan VIDA Vislanda och bostadsfastigheten 
Vislanda 21:18 som i samrådshandling reglerats till NATUR, naturområde, ges 
istället planbestämmelse J, industri. Planbestämmelse n1, Marklov erfordras för 
fällning av träd med diameter större än 15 centimeter i brösthöjd (130 centimeter) 
läggs till detaljplanen. Marken inom området får inte förses med byggnader. Upp-
förande av plank medges i norr.  
 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Planförslag för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation) skall ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
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PLANENS SYFTE 

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

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2016-09-26 – 2016-10-16. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Vislanda Bibliotek, Kungsgatan 1, Vislanda, samt på kommu-
nens webbplats www.alvesta.se. Samtliga sakägare och remissinstanser har fått 
fullständiga handlingar.  
 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Nämnden för myndighetsutövning  

Lantmäterimyndigheten 

E.ON Elnät Sverige AB 

VIDA Vislanda AB 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Yttranden med erinran, inkommen efter samrådstiden 

Region Kronoberg  

Yttranden utan erinran, inkommen efter samrådstiden 

Polismyndigheten 

 
De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

http://www.alvesta.se/
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Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen skriver i yttrandet att de har inget direkt att invända mot planförsla-
get. Återvinningsstationen får en central och tillgänglig placering i Vislanda cent-
rum. För att hållbar utveckling och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska 
uppnås är det dock angeläget att detaljplanen följer översiktsplanens riktlinjer för 
avfall samt de delmål som är redovisade i avfallsplanen för Alvesta kommun 
2015-2020. Bullerhanteringen är väl redovisad. Inga överprövningsfrågor berörs. 

Allmänna intressen enligt 2 kap plan- och bygglagen 

Länsstyrelsen har ingen erinran vad gäller bebyggelse, trafik och kommunikation 
eller naturvärden och grönstruktur. Vad gäller buller anser Länsstyrelsen att bul-
ler från trafiken har hanterats på ett bra sätt. Vad gäller buller från återvinningen 
så är det främst vid lämnande av glas eller tömning av behållare som det eventu-
ellt blir störningar för omgivningen. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen i 
planbeskrivningen tar upp problemet och skriver att återvinningsstationen ska 
utformas med t.ex. plank för att minimera bullerstörningar. Gällande miljö, klimat 
och energi anser Länsstyrelsen att kommunens skyfallskartering är tillräckligt 
redovisad.  

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedöm-
ningen.  

Förorenade områden  

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

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 

Riksintressen eller mellankommunala intressen påverkas enligt Länsstyrelsen 
inte av planförslaget. Länsstyrelsen har inget att erinra vad gäller miljökvalitets-
norm enligt 5 kap miljöbalken eller hälsa och säkerhet, risk för olyckor, över-
svämning och erosion.  

Kommentar: 

Alvesta kommun har som avsikt att följa de riktlinjer som står i Alvesta kommuns 
översiktsplan och i avfallsplanen för Alvesta kommun 2015-2020. Yttrandet har 
inte föranlett några förändringar i förslaget.  
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Nämnden för myndighetsutövning:  

Nämnden för myndighetsutövning vill upplysa om att på Vida Vislanda AB:s fas-
tighet pågår en Mifo fas 2 som inte är helt avslutad. I den östra delen av fastig-
heten har en översiktlig miljögeoteknisk undersökning gjorts. Förekomsten av 
dioxin i uttagna grundvattenprov kan inte härledas till någon jordförorenig i någon 
av provpunkterna eller i de undersökta områdena. Resultatet tyder på att förore-
ningen återfinns i uppströmsriktningen för grundvatten. Nämnden har ingen in-
formation om eventuella föroreningar på den aktuella platsen inom planen.  

Nämnden skriver i sitt yttrande att den trädridå som finns på platsen idag troligt-
vis har en effekt på buller och damm från Vida Vislanda AB:s verksamhet. Effek-
ten kan vara psykologisk, men betyder mycket för hur man uppfattar en störning. 
Nämnden anser att det är viktigt att den avskärmning som beskrivs i planbeskriv-
ningen blir tillräcklig för att minimera förlusten av träddungen. 

Kommentar:  

Information om den undersökning som pågår samt förekomsten av dioxin inom 
Vida Vislanda AB:s fastighet förs in i planbeskrivningen.  

Avskärmning av återvinningsstationen föreslås finnas i form av plank och plante-
ring. Om en återvinningsstation anläggs ska så stor del som möjligt av den befint-
liga vegetationen bevaras.  

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet lämnar i sitt yttrande synpunkt att fastighetsbeteckningar och namn 
på Fabriksgatan saknas. Vad gäller fastighetsrättsliga frågor påpekar lantmäteriet 
att u-området inte innefattar transformatorstation när ledningsrätt bildas, detta får 
lösas med ett e-område. U-område på allmän plats är inte nödvändigt vid 
bildande av ledningsrätt. Ledningarna ska vara för allmänt ändamål och marken 
är allmän plats.  

Fastighetsreglering för den del som inte innefattas av planen, del av Vislanda 
21:18 till 4:1, är enligt Lantmäterimyndigheten inte av betydelse för planens ge-
nomförande.  

Kommentar:  

Planhandlingar kompletteras med fastighetsbeteckningar och namn på Fabriks-
gatan. Transformatorstationen läggs inom E-område, teknisk anläggning och u-
områdens omfattning begränsas. Däremot tas u-områden inte bort fullständigt 
från detaljplanen, även om detta inte är nödvändigt för bildande av ledningsrätt. 
Anledningen är att det är positivt att informera om att allmännyttiga ledningar 
finns i området.  

Karta för fastighetsreglering korrigeras för att tydliggöra att föreslagen fastighets-
reglering mellan Vislanda 21:18 till 4:1 är belägen utanför planområdet. 
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E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät Sverige AB framför i sitt yttrande att de har låg- och högspän-
ningsjordkabel samt en nätstation inom planområdet.  

E.ON hänvisar till Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter som reglerar att en 
starkströmsanläggning måste vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, 
vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av 
svensk standard samt tillhörande handbok framgår att minsta tillåtna avstånd 
mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 
5 meter. Föreskrift finns också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis 
inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och under-
håll ska säkerställas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning 
inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att 
reparation och underhåll försvåras. 

E.ON Elnät noterar att det i plankartan satts ut ett u-område för jordkablar och 
transformatorstation. Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbe-
stämmelsen medför bör enligt E.ON redovisas i planbestämmelserna. E.ON Elnät 
föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken 
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållan-
det av elektriska starkströmsanläggningar”.  

E.ON Elnät skriver i yttrandet att om det blir aktuellt med ombyggnad av befintliga 
anläggningar förutsätts att kontakt tas i ett tidigt skede för att träffa överenskom-
melse om möjliga lösningar. Eventuella kostnader i samband med planens ge-
nomförande så som flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar be-
kostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 

Kommentar:  

Planförslag justeras så transformatorstation placeras inom område med planbe-
stämmelse E, teknisk anläggning. Inom ett område av fem meter från transforma-
torstation regleras att marken inte får bebyggas (prickmarkerat område). Vad 
gäller planbestämmelsen u använder Alvesta Kommun beteckningssystemet en-
ligt Boverkets allmänna råd för planbestämmelser för detaljplan. Planbestämmel-
sen u ger inga automatiska rättigheter att använda markområdet eller skydd för 
ledningar. För detta krävs rättighetsbildning vilket prövas hos lantmäteriet. De-
taljplanen gör området tillgängligt för ledningarna, men det är sedan upp till den 
som har intresse att skydda området att ansöka om bildande av ledningsrätt. 

Bedömningen är att transformatorstation och ledningar inte kommer att påverkas 
i samband med planens genomförande. Ombyggnad av befintliga anläggningar 
kommer därmed inte att bli aktuellt.  
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VIDA Vislanda AB 

Vida Vislanda AB framför i sitt yttrande att de motsätter sig anläggandet av en ny 
återvinningsstation i angränsning till deras industri. I Vida Vislandas miljötillstånd 
finns krav att inte överstiga vissa bullervärden. Verksamheten ligger idag nära 
detta gränsvärde för buller. I samband med ett eventuellt anläggande av den fö-
reslagna återvinningsstationen skulle en del bullerdämpande vegetation tas bort 
vilket skulle försvåra möjligheten att oförändrat bedriva verksamheten enligt Vida 
Vislanda. 

Vida Vislanda framför att de ser en ökad brandrisk i angränsning till industrin med 
den föreslagna återvinningsstationen. Det har på senare tid varit allt mer före-
kommande att bränder anläggs vid denna typ av platser menar Vida Vislanda. 

Vidare skriver Vida Vislanda i sitt yttrande att om en återvinningsstation mot för-
modan ändå skulle byggas bör föreslagen fastighetsreglering mellan Vislanda 4:1 
och Vislanda 21:26 inte genomföras. Likaså skriver Vida Vislanda att ett två me-
ter högt plank måste sättas upp på återvinningsstationens södra del som insyns-
skydd för boende i fastigheten Vislanda 21:18 där Vida Vislanda är fastighetsä-
gare. 

Kommentar:  

Enligt Trafikverkets VGU skyddar vegetation mycket lite från buller, 100 meter tät 
vegetation kan enligt VGU ge 1-2 dB bullerdämpning. Vegetationen som finns 
inom föreslaget område för anläggande av återvinningsstation består främst av 
lövträd som växer förhållandevist glest, inom cirka 10-15 meter bredd. Bedöm-
ningen är därmed att den vegetation som försvinner i samband med att en åter-
vinningsstation anläggs inte är av sådan art att den har betydelse för att dämpa 
buller från verksamheten. Minskning av vegetation kan ha betydelse får den upp-
levda bullernivån i närområdet, men har alltså inte någon påverkan på den fak-
tiska bullernivån och således inte heller möjligheten att bedriva verksamhet enligt 
gällande tillstånd.  

Alvesta kommun gör bedömningen att anläggande av en återvinningsstation 
medför låg brandrisk. Kärlen inom återvinningsstationen placeras synliga för 
många, därmed minskar risken för anlagda bränder. FTI följer de regler som gäl-
ler närhet till byggnader (6 meter). Vad gäller brandrisk vid transformatorstation-
en så får brännbart upplag inte finnas inom fem meter från stationen.   

Efter samrådet har diskussioner förts med VIDA Vislanda (Karl Lagerbielke, VD) 
och överenskommelse har mötts rörande fastighetsreglering av området beläget 
mellan bostadsfastigheten Vislanda 21:18 och VIDA:s verksamhetsområde. Plan-
förslaget justeras så området som i samrådshandlingarna reglerats till NATUR, 
naturområde ges planbestämmelse J, industri. Den naturmiljö med trädbestånd 
som finns i området ska bevaras. Detaljplanen reglerar därmed att marklov er-
fordras inom området för fällning av träd med diameter större än 15 centimeter i 
brösthöjd (130 centimeter). Mark inom området får inte förses med byggnader 
(prickmarkerat område). 
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Bedömningen är att fastigheten Vislanda 21:18 är väl avgränsad från den plats 
där återvinningsstation är möjlig. Mellan bostadsfastigheten och möjlig plats för 
återvinningsstation finns en transformatorstation där det inte kommer att vara 
möjligt att placera återvinningsstationen närmare än fem meter. I planbeskriv-
ningen står att träd belägna mellan transformatorstation och bostadsfastighet i 
söder bör bevaras i största möjligaste mån för att behålla en avskärmning mellan 
bostadsområde och återvinningsstation. 
 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg framför i sitt yttrande att de ställer sig positiva till att återvin-
ningsmöjligheterna i Vislanda förbättras. Enligt förslaget kommer den nya åter-
vinningsstationen bli lätt att nå med cykel och till fots vilket också är positivt. I 
övrigt framför Region Kronoberg att de inte har något att erinra över förslaget.  

Kommentar: 

Yttrande har inte föranlett några förändringar i planförslaget.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande att kommunen bör finna en annan plats för 
återvinningsstation. Fastighetsägaren menar att då gatorna inte hålls rena idag 
finns risk att situationen blir än värre när det finns mer skräp i området. En oro 
finns även att trafiksituationen blir värre då personer kommer att parkera i gatan i 
situationer då det är fullt med folk inne på området. Fastighetsägaren anser att 
personer som tröttnar på att vänta kommer att kasta sitt avfall ner på gatan istäl-
let, vilket i sin tur riskerar hamna i fastighetsägarens trädgård. 
 
Kommentar:  

I samband med sökandet efter en plats för återvinningsstation så har flera platser 
undersökts. Den plats som nu prövas har idag bedömts som lämplig bland annat 
då det inte finns bostadsfastigheter som direkt angränsar till området. Området är 
även centralt beläget, vilket ökar tillgängligheten till återvinningsstationen.  

Bedömningen är att det inte kommer att bli betydligt mer skräp i närområdet jäm-
fört med idag i samband med att återvinningsstationen anläggs. Avfall som läm-
nas ska hållas i behållare och området avgränsas med plank eller staket för att 
hålla eventuellt avfall som hamnat på marken innanför området. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för återvinningsstationer. De har tagit 
fram en rapport ”Nedskräpande återvinningsstationer, vad är myt och vad är 
verklighet?”. I samband med rapporten gjordes en studie som visade att vid de 
stationer som inventerades så var enbart 14 procent nedskräpade med avfall 
som egentligen skulle ha lagts i en behållare. Rapporten finns tillgänglig på FTI:s 
webbplats, www.ftiab.se.  
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Området som föreslås för återvinningsstation har gott om utrymme för att FTI:s 
fordon ska ha plats att backa in till behållarna. Därmed finns även utrymme för 
flera personbilar samtidigt inom området. Då det efter planens genomförande 
kommer att finnas två återvinningsstationer i orten, en i östra och en i västra Vis-
landa, så kommer belastningen på stationerna att fördelas dem emellan. Bedöm-
ningen är därmed att det inte kommer att finnas risk för lång köbildning för att nå 
återvinningsstationen.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande att han inte vill ha en återvinningsstation.  

Kommentar:  

Alvesta kommun har under en längre tid sökt efter en lämplig plats för anläg-
gande av en återvinningsstation i västra Vislanda. Det finns flera skäl till att ha en 
återvinningsstation centralt i tätorter, bland annat blir stationen tillgänglig för en 
större del av befolkningen. Däremot leder ett centralt läge ofta till att stationen 
placeras i anslutning till bostäder som riskerar bli störda. Den nu föreslagna plat-
sen bedöms som lämplig då det inte finns bostäder i direkt anslutning till områ-
det. Boende utmed Fabriksgatan kommer att påverkas i viss mån, men inte be-
tydligt, vad gäller det visuella intrycket och under vissa tider även buller. Av-
skärmning föreslås, vilken ska leda till att påverkan minimeras. Se även bilagan 
Checklista för behovsbedömning. 

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande att han är rädd för att det kommer att 
skräpas ner om återvinningsstationen anläggs. Likaså uttrycks en oro att fastig-
hetspriset kan påverkas om en återvinningsstation finns mitt emot. Fastighetsä-
garen anser att det inte behövs fler återvinningsstationer i så liten by och skriver 
att han motsätter sig planeringen av en station på fastigheten Vislanda 4:1.  

Kommentar:  

Alvesta kommun har de senaste åren fått mycket få klagomål om nedskräpning 
på återvinningsstationer inom kommunen. Förpacknings- och tidningsinsamling-
en, FTI, ansvarar för återvinningsstationer. I de fall som nedskräpning sker intill 
återvinningsstationer handlar det enligt FTI främst om avfall som inte ska lämnas 
på återvinningsstationer, utan som är grovsopor och ska lämnas till kommunens 
återvinningscentral. Om nedskräpning sker beror detta alltså på ett felaktigt bete-
ende från ett antal personer. Kommunen kan genom att ge information förändra 
beteendet. I Vislanda finns återvinningscentral vid Olvägen där grovsopor ska 
lämnas. 

Aktuell fastighet är inte direkt angränsande till föreslaget område för återvin-
ningsstation, utan finns på ett avstånd av ca 30 meter från föreslagen plats. Fa-
briksgatan och väg 610 skiljer fastigheten och planområdet och avgränsning fö-



  

 2016-11-18 

 

 

 

 

 

 

9 

             

 

reslås i form av staket eller vegetation. Därmed är bedömningen att fastighetspri-
set inte kommer att påverkas i någon betydlig mån av planens genomförande.  

FTI som idag ansvarar för återvinningsstationer menar att i en ort i Vislandas 
storlek bör det finnas 1-2 återvinningsstationer. Under en tid har Vislanda enbart 
haft en återvinningsstation (vid Husebyvägen) och under denna tid har det kom-
munala bolaget ARAB fått många klagomål från Vislandabor angående att det 
saknas en återvinningsstation i västra Vislanda. Bedömningen har därför gjorts 
att det finns ett behov av två återvinningsstationer i Vislanda. 

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren framför i sitt yttrande att det finns risk för nedskräpning, dålig 
lukt och mer trafik. 

Kommentar:  

Alvesta kommun får mycket sällan kalgomål på nedskräpning på återvinnings-
stationer inom kommunen. I de fall som nedskräpning sker intill återvinningsstat-
ioner handlar det främst om avfall som inte ska lämnas på återvinningsstationer, 
utan som är grovsopor och ska lämnas till kommunens återvinningscentral. Om 
nedskräpning sker beror detta alltså på ett felaktigt beteende från ett antal perso-
ner. Kommunen kan genom att ge information förändra beteendet. I Vislanda 
finns återvinningscentral vid Olvägen där grovsopor ska lämnas. Se även svar på 
yttrande från fastighetsägare NN, fastighet xx, sida 7. 

FTI som har ansvar för återvinningsstationer tömmer ofta för att det inte ska 
hinna uppstå lukt. Konservburkar är det som lättast börjar lukta, därför töms 
dessa behållare extra ofta, även om de inte är fulla.  

Den trafikökning som bedöms uppstå i samband med detaljplanens genomfö-
rande bedöms inte bli betydlig. Den ökning som kan förväntas kommer främst 
ske på väg 610. Utmed Fabriksgatan, där bostadstomter finns belägna, är be-
dömningen att trafikökning inte kommer att uppstå. Bedömningen är med detta 
som grund att boende utmed Fabriksgatan inte kommer att påverkas betydligt.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren undrar varför ett samrådsmöte inte hålls i frågan. Fastighetsä-
garen framför i sitt yttrande att i tidigare sammanhang har det genomgående 
sagts att trädbeståndet ska bevaras i området. Bland annat framförs att fjärrvär-
meledning fick läggas i gatan för att bevara skogen mellan Fabriksgatan och väg 
610. Fastighetsägaren menar att tidigare har det sagts att trädbestånd mellan 
Vida och väg 610 ska bevaras så långt norr ut som möjligt. Fastighetsägaren 
skriver i yttrandet att beskrivningen av trädbeståndet i planhandlingarna inte 
stämmer då träddungen består av 20-25 stora lövträd. Det är enligt fastighetsä-
garen även möjligt för fler träd att etablera sig om området gallras. I yttrandet 
skriver fastighetsägaren att befintligt trädbestånd håller ner bullernivån från 
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truckar och fläktar från Vida samt att boende på Fabriksgatan slipper ha Vidas 
röda plank som utsikt. 

Fastighetsägaren påpekar vidare att innanför Vidas plank hanteras lättantändligt 
material. Fastighetsägaren skriver att han dagligen läser om bränder i containers 
och ifrågasätter om det är lämpligt att ha återvinningsstation så nära Vidas verk-
samhet.  

Vad gäller trafiksäkerhet menar fastighetsägaren att föreslagen utfart är trafikfar-
lig då hastigheten på väg 610 är hög och delvis dold för norrgående trafik.  

Fastighetsägaren skriver att ett argument till varför han inte vill ha en återvin-
ningsstation är att de ofta missköts av brukarna och eftersom personal inte kan 
vara på plats jämt. 

Slutligen ifrågasätter fastighetsägaren syftet med att anlägga en återvinningsstat-
ion centralt. Förslag framförs att istället anlägga en station söder om återvin-
ningscentralen vid Olvägen. Då kan ordinarie personal ha uppsikt över området 
och det går att förlänga trottoar även dit menar fastighetsägaren. Ett annat för-
slag som framförs är att istället anlägga en återvinningsstation söder om 
AriVislanda vid Olvägen. Då kan in/utfart finnas från Olvägen och/eller Storgatan. 
Fastighetsägaren menar att detta läge är lika centralt som den nu föreslagna 
platsen.  

Kommentar:  

Formen för samråd är inte reglerat vid ett standardförfarande utan kan variera 
från fall till fall beroende på hur komplicerad planeringsuppgiften är. I detta 
ärende gjordes bedömningen att ett samrådsmöte inte fordrades, men att utskick 
av handlingar till närliggande bostadsfastigheter var lämpligt.  

Om återvinningsstation anläggs ska så stor del av den befintliga vegetationen 
som möjligt bevaras. Runt återvinningsstationen föreslås plank och plantering 
anläggas. Inom planområdet finns inga speciellt utpekade områden som har be-
dömts viktiga att bevara utifrån ett natur- eller kulturperspektiv. De träd som finns 
inom planområdet består till stor del av björk. Björkar blir generellt inte så gamla 
då de ofta angrips av olika svampar.  

Vegetation skyddar mycket lite från buller. 100 meter tät vegetation kan ge 1-2 
dB bullerdämpning. Då vegetation växer glest inom det aktuella området är be-
dömningen att den inte har någon märkbar påverkan på bullernivån. Däremot 
kan den upplevda störningen påverkas då vegetationen blir mindre. Då så stor 
del av den befintliga vegetationen som möjligt ska bevaras är förhoppningen att 
den upplevda störningen från boende inte kommer att påverkas. 

Alvesta kommun gör bedömningen att anläggande av en återvinningsstation 
medför låg brandrisk. Kärlen inom återvinningsstationen placeras synliga för 
många, därmed minskar risken för anlagda bränder. FTI följer de regler som gäl-
ler närhet till byggnader (6 meter). Vad gäller brandrisk vid transformatorstation-
en så får brännbart upplag inte finnas inom fem meter från stationen. 
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Gällande trafiksäkerheten har planförslaget anpassats för att så liten trafikfara 
som möjligt ska uppstå. Bland annat tar detaljplanen höjd för att angöringsytor 
om 18 meter kan tillskapas inom området. Detta betyder att fordon inte kommer 
att behöva backa ut på väg 610 för att nå kärlen. Den skyltade hastigheten är 40 
km/h. Den trottoar som går längs väg 610, men som avslutas strax innan område 
där återvinningsstation möjliggörs kommer i samband med planens genomfö-
rande att förlängas till återvinningsstationen.  

Alvesta kommun får mycket sällan klagomål om nedskräpning på återvinnings-
stationer inom kommunen. I de fall som nedskräpning sker intill återvinningsstat-
ioner handlar det enligt FTI främst om avfall som inte ska lämnas på återvin-
ningsstationer, utan som är grovsopor och ska lämnas till kommunens återvin-
ningscentral. Om nedskräpning sker beror detta alltså på ett felaktigt beteende 
från ett antal personer. Kommunen kan genom att ge information förändra bete-
endet. 

Argument för att placera återvinningsstationer centralt är främst att tillgängliggöra 
stationerna för större del av invånarna. Att placera en återvinningsstation utmed 
Olvägen har tidigare varit uppe för diskution, men avfärdats med grund i att plat-
sen är otillgänglig för personer som inte har tillgång till bil.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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