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Detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl.   

i Alvesta tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2016-01-11 – 2016-02-01.  
Under granskningstiden har 4 yttranden utan synpunkter och 2 yttranden med 
synpunkter inkommit.  
 
Sammanfattningsvis har inkomna yttranden berört överskridande av miljömålet 
för partiklar i luft i Alvesta tätort, att det är angeläget att förslag genomförs med 
ett barnperspektiv och att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö tas i beaktning. 
Likaså har synpunkt inkommit att det är av vikt att friytan för lek och utevistelse 
för förskolor är av rätt storlek. 

Inkomna synpunkter har föranlett mindre korrigering i planbeskrivningen. 

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

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen upp-
rättad 2015-02-28, reviderad 2015-11-10. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för förskola och kontor i norra delen av Al-
vesta tätort med närhet till goda kommunikationer och naturområdet Hagaparken. 

 

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN  

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2016-01-11 – 2016-02-01. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 

Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 

Biblioteket i Alvesta 

Planförslaget har också funnits på kommunens webbplats www.alvesta.se. 

 

http://www.alvesta.se/
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden utan erinran: 

Värends räddningstjänst 

Region Kronoberg 

Lantmäterimyndigheten 

Polismyndigheten 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen anser att MKN för vatten och att Lekarydsån är recipient nu klar-
görs i planhandlingarna. Vad gäller MKN för luft och kommunens redovisning av 
överskridande av miljömålet PM10 erinrar Länsstyrelsen om att exponering av 
partiklar hos barn kan försämra lungfunktionen och påverka lungornas normala 
utveckling. Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3000 och 5000 
dödsfall i förtid per år i Sverige. Däremot är Länsstyrelsen positiv till kommunens 
resonemang kring åtgärder för att uppfylla miljömålet där koppling görs till fram-
tida förutsättningar för gång- och cykeltrafik till och från området.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion  

Buller och barnperspektiv 

Enligt genomförda bullerberäkningar överskrids bullerriktvärdet 55 dBA närmast 
väg 126. Länsstyrelsen anser att kommunen nu tydliggör att den rekommende-
rade lägre bullernivån 45-50 dBA för förskolor kan klaras med åtgärder.  

Till den översiktliga bullerberäkningen för Alvesta tätort, där Allbogatan utgör en 
större bullerkälla, har en kompletterande bullerberäkning bilagt granskningen. Av 
denna visas att bullerriktvärdet kan sänkas 10 dBA om ett två meter högt buller-
plank uppförs (dock endast i 7 av 17 mätpunkter). Av planbeskrivningen framgår 
att en bullerutredning som påvisar att gällande bullerriktvärden inte överskrids 
ska bifogas planhandlingarna.  

Enligt planbeskrivningen kommer förskolans utegård att fortfatt vara placerad på 
den västra sidan om byggnaden, varav en god ljudnivå kan uppnås.  
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Länsstyrelsen är positiv till kommunens förtydligande av bullerhanteringen och att 
det för utemiljön hänvisas till Boverkets allmänna råd Gör plats för barn, rapport 
2015.  

Då förskolans placering ligger i direkt anslutning till länsväg 126 som tillåter en 
hastighet på 60 km/h är det dock ytterst angeläget att detaljplanen kan genomfö-
ras utifrån ett barnperspektiv och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

Översvämning 

Länsstyrelsen konstaterar att de beräknade maximala vattendjupen i samband 
med ett 100-årsregn (DHI:s skyfallskartering 2014) nu är konsekvensbedömda. 
Kommunen bedömer att det inte behöver ställas särskilda krav vad gäller dagvat-
tenhantering eller reglering av gröna ytor.  

 

Kommentar: 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 

Vad gäller överskridande av miljömålet för PM10 kan åtgärder bli aktuellt framöver 
för att minska halten partiklar i tätorten. Detta om de tidigare mätta värdena be-
kräftas i kommande luftkvalitetsmätningar. I samband med den planerade om-
byggnationen av väg 126 (planerad byggstart 2017) kan halten luftpartiklar bli 
lägre. Det har även under en längre tid diskuterats om en förbifart för väg 126, 
vilken nu är under utredning i samband med det påbörjade arbetet att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Om den nya dragningen blir verklighet 
och tung trafik inte längre går utmed Allbogatan är bedömningen att halten PM10, 

men även luftkvaliteten överlag, kommer att förbättras betydligt utmed vägen.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Alvesta kommun instämmer med Länsstyrelsen att det är angeläget att detaljpla-
nen genomförs utifrån ett barnperspektiv och miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö. Frågan skickas vidare för beaktning vid bygglovsprövningen och den fort-
satta hanteringen av ärendet.  

 

Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden hänvisar till samrådsyttrande där synpunkt framförs att det är av vikt att 
friytan för lek och utevistelse för förskolor är av rätt storlek. Nämnden hänvisar till 
Boverkets webbplats om storlek på friytan. Idag är friytan ca 2000 m2 för 110 
barn och ytan borde vara minst 4000 m2 (beräknat för 100 barn) enligt PBL.  

Nämnden för myndighetsutövning lämnar även synpunkten att det står att plan-
området ligger 100 meter från bensinstationen i granskningshandlingen. Enligt 
nämndens bedömning är det närmare 70 meter mellan planområdet och bensin-
stationen. I handlingen står det att avståndet är 100 meter både från planområde 
till bensinstation och 100 meter från befintlig byggnad och bensinstation. Nämn-
den anser att avståndet bör förtydligas.  
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Kommentar 

Att reglera antalet barn som medges i förhållande till friyta är inte en giltig plan-
bestämmelse enligt PBL, vilket således inte kan regleras med detaljplan. Att friyta 
bör uppgå till 40 m2 per barn är inte specifikt reglerat i PBL, inte heller är 40 m2 
per barn rekommenderat i Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. I konse-
kvensutredningen för de allmänna råden anger Boverket att skälet till att någon 
rekommendation inte har gjorts är att ett specifikt ytkrav inte ger utrymme för al-
ternativa tillvägagångssätt. Boverket bedömer att ytkrav minskar möjligheterna 
för kommunerna att använda sig av flexibla lösningar som är anpassade efter de 
lokala förutsättningarna. Likaså står det i konsekvensutredningen att om tomten 
redan är bebyggd, exempelvis när en skolverksamhet ska etableras i en befintlig 
byggnad eller när en befintlig skola ska byggas om eller byggas till, ska det all-
männa rådet gälla i skälig utsträckning. Däremot ska det i dessa fall särskilt beak-
tas att friytan är ändamålsenlig med avseende på den verksamhet som ska bed-
rivas.  

I detta fall är de lokala förutsättningarna sådana att tomten redan är bebyggd och 
därmed finns begränsad möjlighet att tillgodose 40 m2 friyta per barn. Men även 
om fastigheten inte rymmer den friyta som hade varit önskvärd är bedömningen 
att friytan kan utformas så den blir ändamålenlig för förskoleverksamhet. Det 
finns även möjlighet att nyttja Hagaparken som finns belägen strax väster om 
planområdet, vilken kan vara ett gott komplement till friytan som finns på försko-
lans tomt. Barn behöver inte passera någon större väg för att nå parken och det 
finns goda förutsättningar för stimulerande lek, med bland annat en större lek-
plats, motionsspår och skogsområden.  

I samband med kommande bygglovsansökan bör det särskilt beaktas om försko-
lans friyta är ändamålsenlig avseende förskoleverksamhet. Se även kommenta-
ren till Länsstyrelsen Kronoberg ovan, avseende angelägenheten att detaljplanen 
genomförs utifrån ett barnperspektiv och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Under rubriken Behovsbedömning görs korrigering att det är bebyggelsen inom 
planområdet som ligger ungefär 100 meter från bensinstationen, vilket även tyd-
ligt påvisas i illustration och text under rubriken Konsekvenser av planförslaget.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2016-02-25 

 
 

Karolina Bjers 

Planarkitekt 


