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Detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl.  

i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-06-03 – 2015-06-24.  
Under samrådstiden har 4 yttranden utan synpunkter och 5 yttranden med syn-
punkter inkommit.  
 
Sammanfattningsvis har inkomna yttranden berört risk för överskridande av bul-
lernivåer inom planområdet samt trafikfrågor för väg 126. Även synpunkter angå-
ende förskolans friyta utomhus har inkommit samt önskan om redovisning av 
angränsande verksamheter. Fördjupning av dagvattenhantering inom planområ-
det efterfrågas av inkommen synpunkt. Slutligen har information om befintliga el- 
och teleledningar inom planområdet inkommit.  

Med grund i inkomna synpunkter under samrådet har planförslaget bearbetats. 
Bortsett från en mindre korrigering under Gränsbeteckningar har däremot inga 
ändringar gjorts i plankartan med bestämmelser. Planbeskrivningen har komplet-
terats med bland annat en bullerberäkning.  

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

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Planförslag för detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl. skall ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap § 21.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

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 SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2015-06-03 – 2015-06-24. 
Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
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Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 

Biblioteket i Alvesta 

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

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden utan erinran: 

Värends räddningstjänst 

E.ON Elnät Sverige AB 

Region Kronoberg 

Polismyndigheten 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Alvesta Elnät AB 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Lantmäterimyndigheten 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsen är positiv till att detaljplanen tas fram och att reglering görs utifrån 
befintliga förhållanden och gällande lagstiftning. Områdets centrala läge med 
närhet till goda kommunikationer och intilliggande rekreationsområde bör vara 
bidragande till hållbar utveckling. Då detaljplanens användning blir S Förskola är 
det emellertid mycket angeläget att en god bebyggd miljö kan skapas med till-
räckligt anpassad ute-/lekmiljö där bullerriktvärdet inte överskrids. Översväm-
ningsområden inom planområdet måste beaktas. Inga riksintressen eller särskilt 
skyddsvärda objekt berörs.  

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte avviker från översiktsplanen.  

Standardförfarande 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens val av planförfarande.  

http://www.alvesta.se/
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Redovisning av detaljplanens konsekvenser på fastighetsnivå 

Länsstyrelsen konstaterar att konsekvenser på fastighetsnivå enligt 4 kap 33 § 3 
st. PBL finns redovisat i planbeskrivningen.  

Bebyggelse 

Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen medger en byggnadshöjd av 5 meter 
och en exploateringsgrad av 1500 kvadratmeter (största totala medgivna bygg-
nadsarea i kvadratmeter). För övrigt ges inga bestämmelser avseende utform-
ning och placering.  

Trafik och kommunikation 

Länsstyrelsen framför att de har hört Trafikverket i ärendet och hänvisar till nedan 
inkomna synpunkter när det gäller att planera utifrån en samordnad trafik- och 
bebyggelsemiljö.  

”Planområdet ligger i direkt anslutning till Lv 126, en primär länsväg och vältrafi-
kerad infartsväg till Alvesta. Tillåten hastighet på aktuellt vägavsnitt är 60 km/h 
och trafikintensiteten mätt som årsdygnstrafik är 7200 fordon varav 760 (10-11%) 
utgörs av tung trafik. En ombyggnad av vägen planeras som bland annat syftar 
till att göra vägen mer anpassad som stadsväg och förbättra för oskyddade trafi-
kanter. Gällande hastighet på 60 km/h avses dock bibehållas.  

Lämpligheten av att planera för en permanent anläggning för förskoleverksamhet 
i direkt anslutning till en infartsled av detta slag kan starkt ifrågasättas. Det måste 
i planen säkerställas att en godtagbar bullernivå kan uppnås inom planområdet 
för den verksamhet som planeras. Det är också angeläget att planen inte för med 
sig krav på t ex sänkt hastighet på väg 126.” 

Naturvärden och grönstruktur 

Länsstyrelsen är positiv till att det i anslutning till förskolan finns goda möjligheter 
att på ett trafiksäkert sätt ta sig till intilliggande grönområden och att förskolans 
utemiljö placeras väster om byggnaden.  

Teknisk försörjning 

Länsstyrelsen konstaterar att det finns befintliga ledningar för vatten och avlopp 
som är kopplade till kommunens nät. När det gäller dagvattenhantering är det 
angeläget att det finns tillräckligt med gröna ytor inom planområdet. 

Översvämning 

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen i planbeskrivningen redovisar sky-
fallskarteringen. Det finns dock ingen koppling till detta i kommunens redovisning 
av konsekvenser.  

Buller 

Länsstyrelsen erinrar om att den nya förordningen (2015:216) gällande buller gör 
att tillsynsmyndigheten (kommunens miljönämnd) får mindre möjlighet att ställa 
krav på fastighetsägaren att vidta bulleråtgärder om bullret är hanterat i detaljpla-
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nen. Detta medför att kommunen vid detaljplanering behöver ta bullret i än mer 
beaktning vid planarbetet.  

En bullerutredning ska vara med till planen och vara anpassad till den aktuella 
detaljplanen. Att hänvisa till kommunens hemsida i planbeskrivningen fungerar 
kanske bra idag, men hemsidor är färskvaror och förändras ofta.  

Buller dämpas lättast ju närmare bullerkällan dämpningen görs. Om en bulleråt-
gärd placeras närmare bebyggelsen istället för nära bullerkällan kan det leda till 
att bullerdämpningen inte gör någon som helst nytta. Planbeskrivningen hänvisar 
till Trafikverkets skrift om väg- och gatuutrustning (VGU) om att ett plank kan ge 
en bullerdämpning på 10 dB(A). Kommunen gör bedömningen att ett väl genom-
fört plank kan leda till att riktvärden för trafikbuller inte kommer att överskridas. 
Dock framgår det inte om den aktuella planen/situationen är jämförbar med tra-
fikverkets skrift.  

I planbeskrivningen ska det tydligt framgå att en bullerutredning som påvisar att 
gällande bullerriktvärden inte överskrids ska bifogas bygglovshandlingarna.  

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattningen och innehållet i den av kom-
munen gjorda behovsbedömningen.  

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

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 och dylikt ska arbetet av-
brytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 

Påverkas inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm 

Vad gäller MKN för luft upplyser 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 förtidiga 
dödsfall per år i Sverige.  

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen anger att MKN för vatten och dagvatt-
net inte påverkas/förändras av planen. Länsstyrelsen har inga synpunkter på 
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detta men saknar en närmare redovisning av dagvattensystemet samt omnäm-
nande av att Lekarydsån är recipient.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämningar och erosion 

Påverkas inte av planförslaget.  

 

Kommentar: 

Trafik  

Då delar av förskoleverksamheten har bygglov inom fastigheterna är bedöm-
ningen att förskolan idag redan är permanent på platsen.  Planförslaget möjliggör 
enbart för en utbyggnad av den befintliga verksamheten. Förskolans friyta utom-
hus finns lokaliserad på den västra sidan om byggnaderna, alltså bort från väg 
126 som finns belägen i öster. Med grund i den genomförda översiktliga bullerut-
redningen samt den bullerberäkning som kompletterats till granskningsskedet är 
bedömningen att förskolans utemiljö kommer att ligga inom ett område med god 
ljudnivå.   

Det går inte i detaljplan att reglera skyltade hastigheter på vägar, frågan kan vi-
dare komma att diskuteras i samband med ombyggnationen av väg 126, vilken 
har en planerad byggstart år 2016. 

Buller 

Bedömningen är att en godtagbar bullernivå kan uppnås inom planområdet. 
Bygglov får endast ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägen-
het från trafikbuller har vidtagits (bestämmelsen m i plankartan), i enighet med 
Plan- och bygglagen 4 kap 14 §.  

Alvesta kommun har efter samråd genomfört en bullerberäkning med program-
met NovaPoint. Resultatet från denna visar att vid uppförande av ett bullerplank, 
vid fastighetsgräns och med höjden 2 meter, kommer gällande riktvärden för tra-
fikbuller inte att överskridas. Bedömningen är således att det genom uppförande 
av bullerskydd är möjligt att få en god ljudnivå inom planområdet. En bullerutred-
ning som baseras på fastighetsägarens förslag på åtgärd ska bifogas bygglovs-
handlingarna. 

Dagvatten och risk för översvämning 

Detaljplanen berör endast ett redan befintligt utbyggt område med befintlig VA-
försörjning. Vad gäller översvämningsområden inom planområdet är bedömning-
en att området är högt beläget och har goda möjligheter till naturlig avrinning. Det 
kommunala dagvattennätet som avvattnar planområdet är ett mindre ledningsnät 
som enbart försörjer tre fastigheter. Vägen till recipient är heller inte lång, kom-
munal dagvattenledning är 150 meter innan dagvatten leds till Videbäcken som i 
sin tur leder till Lekarydsån.  

Platsens förutsättningar medför att FSP inte bedömer att några särskilda krav 
ska ställas om gröna ytor utöver exploateringsgraden. 
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En redovisning av dagvattensystemet kompletteras planbeskrivningen under ru-
briken Genomförande-Tekniska frågor-Vatten och avlopp.  

MKN för luft och vatten 

Alvesta kommun är medlem i Kronobergs Luftvårdsförbund och är del av de mät-
ningar och beräkningar som tas fram i samband med Tätortsprogram i Krono-
bergs län. Bedömningen är att nya mätningar ska ske under vintern 2015/2016. 
Om resultatet från förra årets mätningar bekräftas kan åtgärder för att hantera 
problemet bli aktuellt. Alvesta kommun vill poängtera att det enbart är miljömålet 
som överskrids för PM10, gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids således 
inte.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att Lekarydsån är recipient. 

 

Alvesta Elnät 

Vill upplysa om att de har elkablar inom delar av området.   

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med informationen. Kablarna ligger inom u-
område i plankartan och skyddas genom befintliga ledningsrätter.  

 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Vill framföra att Skanovas teleledningar/rättigheter inte berörs/påverkas av plan-
förslaget. Vill däremot uppmärksamma den telekabel som finns i marken till be-
fintlig huskropp.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med informationen. Kablarna ligger inom u-
område i plankartan och skyddas genom befintliga ledningsrätter.  

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten framför att de inte har något att invända mot planens 
syfte eller principer för dess genomförande. I plankartan under gränsbestämmel-
ser saknas dock gräns för de administrativa bestämmelserna. 

Kommentar:  

Planbestämmelserna kompletteras under gränsbestämmelser med en administ-
rativ gräns. 
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Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden vill framföra att de anser att verksamheter som finns i närområdet 
borde tas upp i planen även om de inte ingår i detaljplanen. Det finns bland annat 
bilförsäljning och hobbyverksamhet där man hanterar bilar m.m. direkt intill plan-
området. Närliggande verksamheter bör belysas för att visa på eventuella risker. 
Nämnden vill även poängtera att det vistas ca 100 barn på förskolan. Om man 
ska hålla friytan för utemiljö på 40 m2/barn som finns beskriven under rubriken  
Lekytor bör utegården uppgå till ca 4000 m2.  

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och resonemang rörande risker 
i relation till de verksamheter som finns angränsande planområdet i norr under 
rubriken Konsekvenser av planförslag-Hälsa och säkerhet. Den största risken 
vad gäller olyckor bedöms vara den bensinstation som finns belägen ungefär 100 
meter från planområdet. Övriga verksamheter i närområdet bedöms vara av så-
dan art att det inte finns risk att betydande miljöpåverkan kan uppstå. 

Idag har förskoleverksamheten löst problematiken rörande begränsad friyta ut-
omhus genom att begränsa antalet barn som vistas utomhus samtidigt. Beroende 
på hur stor friyta som kan skapas i anslutning till förskolan, kan antalet barn som 
vistas i utemiljön anpassas så Boverkets rekommendationer följs. Hagaparken 
med naturmiljö och lekplats som ligger inom gångavstånd kan vara komplement 
till den utemiljö som finns i direkt anslutning till förskolan.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2015-11-10 

 

 

Karolina Bjers 

Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

 


