
GRANSKNINGSHANDLING
2018-01-08 - 2018-01-22

Ändring av detaljplan A159 för

ALVESTA KOMMUN
KRONOBERGS LÄN

Fiolen 2  i Alvesta tätort

Översiktskarta
Skala 1:5 000 (A4)

Planområde



INFORMATION i anslutning till ändring av detaljplan A159 för Fiolen 2 i Alvesta tätort 

 

 
 

 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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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Gällande detaljplan A159 syftar till att möjliggöra mindre bostadslägenheter i ett om-
råde med huvudsakligen villor. 

Ändring av detaljplan A159 syftar till att möjliggöra ökning av byggrätten för bostäder 
till en mer ändamålsenlig reglering. Föreliggande förslag avser justering av be-
stämmelser om exploateringsgrad och antal våningar på berörd fastighet. 

Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900, PBL). Möjlighet finns att använda ett begränsat planför-
farande, om samtliga berörda aktivt godkänner samrådsförslaget. 

PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 

Planområdet ligger i västra Alvesta och omfattar fastigheten Fiolen 2, på 5600 kvm. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av privatperson. 

 

Illustration: fastigheten Fiolen 2 inom rödmarkerad linje. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande detaljplan 

Området omfattas av detaljplan A159 (antagen 1991-04-23) som reglerar fastighet-
en till bostäder med en exploateringsgrad av max 1500 kvm bruttoarea per fastighet 
i maximalt ett våningsplan. 

Eftersom ärendet hanterar ändring av en gällande detaljplan ska prövningen enbart 
avse den förändring som föreslås. 

Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2017-11-07 (NFS § 78) att förslag till 
ändring av detaljplan ska upprättas och samrådas. 

Riksintressen 

Berörs inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Berörs inte av planförslaget. 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Fastigheterna Fiolen 2 och Fiolen 3 har styckats av från fastigheten Fiolen 1 och 
avyttrats. Området har förberetts för byggnation men aldrig bebyggts. Gator, vatten- 
och avlopp och andra nödvändiga tekniska förutsättningar är utbyggt till området. 

Marken är idag bevuxen av blandskog, delvis med sly. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i planområdet. Ingrepp i och runt fornlämningar 
kan kräva tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 

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

Buller 

Eftersom ändringen enbart avser vissa justeringar av exploateringsbestämmelser är 
platsen prövad som lämplig för bostadsbebyggelse. 
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PLANFÖRSLAG 

Exploateringsgrad 

Planförslaget innebär att dels exploateringsgraden ökas med 500 kvm bruttoarea till 
totalt 2000 kvm bruttoarea inom fastigheten, dels tillåtna våningsantalet höjs från en 
våning till två våningar. 

Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte. 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Landskapsbild och skuggning 

Byggrätten föreslås ökas från en våning till två våningar. Omkringliggande bebyg-
gelse är i ett till två våningar och därmed bedöms en höjning till två våningar vara 
rimlig. Skuggbildning påverkas i mycket liten grad, på grund av den föreslagna låga 
exploateringsgraden (ca 35 %) i bruttoarea per fastighetsarea. Det innebär att bygg-
nation i två våningar inte kan ta i anspråk lika mycket mark som byggnation i ett vå-
ningsplan skulle göra. 

En skuggstudie har tagits fram som är baserad på exempel hur en maximal nyttjad 
byggrätt skulle kunna utföras (OBS, ej föreslagen byggnation). Denna skuggstudie 
bifogas samrådshandlingarna. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Detaljplanen avser endast en justering av exploateringsgraden och inga förändring-
ar i övrigt. Mängden hårdgjord yta i förhållande till gällande plan bedöms endast på-
verkas i ringa omfattning. Bedömningen är att inga miljökvalitetsnormer påverkas av 
förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 

En justering av exploateringsgraden ger ökad möjlighet att bättre nyttja befintliga in-
vesteringar i infrastruktur samt möjliggöra mer ändamålsenlig reglering av byggnat-
ion. 

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). 

Bedömning 

Planens genomförande medför ringa konsekvenser och bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § PBL. 
Planförslaget har varit utsänd för samråd under december 2017 och ska ställas ut 
för granskning under januari 2018 innan ett planförslag kan antas. 

Genomförandetid 

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

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan justeras de planbestämmelser i detaljplan A159 som 
ändringen avser. 

Ekonomiska frågor  

Fastighetsägaren bekostar detaljplanen i enlighet med upprättat planavtal. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastighet (inom planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Fiolen 2 Bostadsfastigheten Fiolen 2 ges 
en ökad byggrätt i yta, från 1500 
kvm till 2000 kvm samt möjliggörs 
för högre byggnation från en vå-
ning till två våningar. Inga föränd-
ringar föreslås i övrigt. 

Fastighet (utanför planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Fiolen 1, Klarinetten 5, Trumpeten 1, 2, 3, 
4 samt Pianot 1 och 4 

Näraliggande fastighet Fiolen 2 
ges en ökad byggrätt i yta, från 
1500 kvm till 2000 kvm samt möj-
liggörs för högre byggnation från 
en våning till två våningar. Inga 
förändringar föreslås i övrigt. 

Konsekvenserna bedöms vara 
ringa. 
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Illustrationer: Patrik Karlsson 

 

 

Alvesta 2018-01-05 

 

 

 

Patrik Karlsson 
planchef 
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