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Ändring av detaljplan för Fiolen 2 i Alvesta tätort 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-12-06 – 2018-01-02. 
Under samrådstiden har 7 yttranden utan erinran och 2 yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar synpunkter kring säkerställande av riktvärden för buller och 
egenskapsbestämmelsers avgränsning. 

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

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till ändring av detaljplan för Fiolen 2 ska ställas ut för granskning 
enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

 

PLANENS SYFTE 

Gällande detaljplan A159 syftar till att möjliggöra mindre bostadslägenhet-
er i ett område med huvudsakligen villor. 

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

 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

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

Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar. 
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

5 st fastighetsägare 

Värends Räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

 

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

 

1. Länsstyrelsen  

Buller 

Länsstyrelsen anser att en bedömning av buller och av mängden trafik behöver 
göras utifrån de nya förutsättningarna (ökad exploateringsgrad och nytt vånings-
antal). 

Kommentar: 

Planförslaget innebär en ökad byggrätt med 500 kvm BTA. Kommunen anser att 
Länsstyrelsen ska motivera hur bullervärden på en befintlig villagata med 30-40 
bostäder kan påverkas av en ökad byggrätt med 500 kvm. 

 

2. Lantmäteriet 

Ändring av egenskapsbestämmelser bör följa egenskapsgränser och inte fastig-
hetsgränser. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras, förslag till avgränsning kvarstår. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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Patrik Karlsson 

planchef 


