
  

 2017-03-17 

 

 

 

 

 

 

 

1 

             

 

Detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen 
(etapp 2)  

i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-02-22 – 2017-03-14. Under 
samrådstiden har 2 yttranden utan synpunkter och 6 yttranden med synpunkter 
inkommit. Efter samrådstiden har 2 yttrande utan synpunkter och 2 yttranden 
med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört den fornlämning, bestående 
av fornåker, som finns inom planområdet. Likaså har synpunkter om att en cykel-
väg bör anläggas utmed Fornvägen och att placering av byggnader bör regleras i 
planen inkommit. Synpunkt om att brandpostsystemet behöver byggas ut har 
inkommit.   

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planhandlingarna. 
Plankartan har justerats vad gäller totalhöjd och bestämmelser om byggnadernas 
placering har lagts till. För att få ett enhetligt område tillsammans med Spånings-
landa etapp 1 har bestämmelse om ändrad lovplikt lagts till planen, vilken med-
ger att bygglov inte krävs för skärmtak över uteplats, även inglasad, på högst 30 
kvadratmeter. 
 
Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Planförslag för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2) skall 
ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett naturnära 
läge i den nordöstra delen av tätorten. 
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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-02-22 – 2017-03-14. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. 

Samrådet annonserades i lokaltidningarna och samtliga sakägare och remissin-
stanser har fått fullständiga handlingar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx 
 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Lantmäterimyndigheten 

Värends Räddningstjänst 

E.ON Elnät Sverige 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx 
 

Yttranden utan erinran, inkomna efter samrådstiden: 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Polismyndigheten  
 

Yttranden med erinran, inkomna efter samrådstiden: 

Nämnden för myndighetsutövning 

Region Kronoberg 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen  

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att detaljplanen är väl redovisad med 
koppling till bilagda utredningar avseende kulturmiljö, buller, skuggbildning samt 
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höjd- och vystudie. Länsstyrelsen anser att den blandade bebyggelsens place-
ring i dess nära anslutning till Alvesta centrum med kommunikationer, och till om-
givande rekreations- och naturområden, samt ridskola bidrar till att hållbar ut-
veckling och miljömålet God bebyggd miljö uppnås. Likaså anser Länsstyrelsen 
att barnperspektivet beaktas på ett bra sätt. Länsstyrelsen framför i yttrandet att 
då ett idag oexploaterat område byggs i nära anslutning till riksintresseområdet 
och dess landskap med höjdryggar är områdets gestaltning och placering i land-
skapet särskilt angeläget att beakta.  

Rådgivning om allmänna intressen 

Vad gäller trafik och kommunikation framför Länsstyrelsen att de anser att till-
gängligheten till området är väl anpassad. Rörande naturvärden och grönstruktur 
har Länsstyrelsen inga direkta synpunkter, men erinrar om vikten av att noggrant 
se över hur den nya bebyggelsen bäst kan anpassas i landskapet. 

Länsstyrelsen är positiv till den kulturhistoriska utredning som gjorts, men anser 
att det av planhandlingarna även bör framgå att Länsstyrelsen Kronoberg har 
tagit fram en fördjupad beskrivning av riksintresset som går att hämta via Läns-
styrelsens hemsida.  

Länsstyrelsen erinrar i yttrandet om vikten av att särskild omsorg läggs vid ut-
formningen av ny bebyggelse i anslutning till riksintresset, för att bibehålla det 
småskaliga präglade landskapet och anpassningen till dess topografi. Länssty-
relsen framför att de hållbarhetsprinciper som togs fram i samband med detalj-
planen för Spåningslanda etapp 1 och som hänvisas till i planhandlingarna är 
mycket översiktliga. Länsstyrelsen anser att utformningen av bebyggelsen med 
fördel kan redovisas genom exempelvis illustrationer och volymstudier.  

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hanteringen av buller i planhandlingarna. 
Däremot hänvisar länsstyrelsen till Boverkets allmänna råd och vägledning om 
friytor för lek, pedagogik och rekreation vad gäller uppförande av förskola inom 
planområdet. Länsstyrelsen menar att då skola och bostäder planeras inom 
samma område finns det risk att förskolor hamnar i bottenplan av ett flerbostads-
hus. Då är det viktigt att bostadsgårdarna är tillräckligt stora så att konflikt med 
de boende inte uppstår och för att rymma en egen friyta för förskolan.  

Länsstyrelsen anser att kommunen har redovisat dagvattenhanteringen på ett 
bra sätt. Översiktligt bedöms infiltrationsytorna vara tillräckligt stora.  

Krav/anspråk enligt annan lagstiftning 

Gällande den behovsbedömning som har gjorts har länsstyrelsen inget att erinra 
vad gäller omfattning eller innehåll.  

Gällande fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen framför länsstyrelsen att plan-
förslaget berör fornlämning RAÄ Aringsås 77:1, område med fossil åkermark i 
form av ett röjningsröseområde. Planförslaget berör den sydligaste delen av forn-
lämningsområdet. Länsstyrelsen konstaterar att det inom Aringsås 77:1 finns 400 
kända röjningsrösen samt hak- och terrasskanter. Det är sannolikt att det även 
finns dolda lämningar efter boplatslämningar och andra anläggningar inom områ-
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det. Utifrån karaktären på röjningsrösena i fornåkern har området troligen brukats 
genom hela järnåldern, men troligen även genom delar av bronsåldern. Detta 
vittnar de monumentala gravrösen som finns i närområdet om. Troligen finns 
inom lämningen även spår av medeltida och historisk markanvändning. Länssty-
relsen hänvisar i yttrandet till tidigare medgivet tillstånd till ingrepp inom fornläm-
ningsområdet som gavs inför den första etappen av Spåningslanda. Bedömning-
en gjordes då att det planerade markingreppet skulle bli marginellt och tillstånd 
gavs utan krav på arkeologiska åtgärder.  Länsstyrelsen hänvisar i yttrandet till 
den ansökan som Alvesta kommun har gjort om ingrepp i fornlämning och menar 
att i detta skede kommer beslut att tas om arkeologisk förundersökning.  

Länsstyrelsen anser att kommunen i det fortsatta arbetet ska redovisa fornläm-
ningens utbredning på plankartan. Exploatören kan här välja att exploatera eller 
inte exploatera områden som visat sig beröras av fornlämningar. Om exploatör 
väljer att gå vidare i sin planering, med områden där fornlämning berörs, ska en 
ansökan om tillstånd till att ta bort fornlämning göras hos länsstyrelsen.  

Överprövningsgrundande frågor 

Länsstyrelsen framför att riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken samt mel-
lankommunala intressen inte påverkas av planförslaget. Vad gäller miljökvalitets-
norm enligt 5 kap miljöbalken konstaterar länsstyrelsen att kommunen har be-
skrivit varför MKN för vatten inte påverkas. Länsstyrelsen anser att vad gäller 
hälsa och säkerhet, risk för olyckor samt översvämning och erosion så är risker-
na väl redovisade i planhandlingarna.  

Kommentar 

Planhandlingar kompletteras med information om den fördjupade beskrivningen 
som finns för riksintresset för kulturmiljövård [G18] Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp- 
Spåninglanda, se rubriken Platsens förutsättningar - Fornlämningar.  

Planhandlingarna kompletteras även med illustration över hur miljön kring Hö-
galundsvägen kan komma att se ut vad gäller utformningen av bebyggelsen, se 
rubriken Planförslag – Bebyggelseområden.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om Boverkets allmänna råd om 
friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verk-
samhet, se rubrik Planförslag – Friytor – Friyta för förskoleverksamhet.  

Information om att en arkeologisk förundersökning samt tillstånd att ta bort forn-
lämning krävs innan planens genomförande läggs till i planhandlingarna. Vad 
gäller synpunkten att fornlämningens utbredning bör redovisas, så fanns forn-
lämningen redovisad i plankartan i samrådshandlingarna. Till granskning av plan-
förslaget förtydligas symboliken i plankartan vad gäller fornlämningens utbred-
ning.  
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Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten framför i sitt yttrande att det i planbeskrivningen står att 
15 meter från Fornvägen finns prickmark och att detta inte stämmer med be-
stämmelserna i plankartan.  

Lantmäterimyndigheten framför även att de inte återfinner någon bestämmelse i 
plankartan om 45 graders taklutning, vilken står i planbeskrivningen.  

Kommentar 

Planhandlingarna korrigeras efter kommentar om prickmark intill Fornvägen.  

45 graders lutning står i planbeskrivningen i relation till hur bebyggelsehöjd ska 
mätas. Det är alltså ingen planbestämmelse som åsyftas.  

 

Värends räddningstjänst 

I yttrandet framförs att räddningstjänsten ser ett behov av att brandpostsystemet 
byggs ut i samband med nyetableringen. Avståndet till befintliga brandposter i 
intilliggande bostadsområde bedöms som för långt för att säkerställa tillfredstäl-
lande brandvattenförsörjning. Räddningstjänsten anser att brandpostsystemet 
ska följa de riktlinjer som anges i VAV P83. I övrigt framförs att räddningstjänsten 
inte har några synpunkter eller anmärkningar utan tillstyrker planen. 

Kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att brandpostsystemet ska 
byggas ut i samband med planens genomförande då avståndet till närmaste 
brandpost är för långt för att tillfredsställa brandvattenförsörjningen av området. 
Se rubrikerna Planförslag-Teknisk försörjning- Vatten och avlopp samt Genomfö-
rande-Tekniska frågor-vatten och avlopp i planbeskrivningen.  

 

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät Sverige AB framför att då de inte har några ledningar i området så 
har de inget att erinra. Upplysningsvis meddelar E.ON att området tillhör deras 
koncessionsområde för elnätet.  

Kommentar 

Informationen läggs till i planhandlingarna.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastigetsägaren framför att det i plankartan står gatunamnet Askvägen vid gatan 
belägen strax väster om planområdet (Spåningslanda etapp 1). Fråga ställs i 
yttrandet varför gatans namn inte stämmer med den fysiska gatuskylten där det 
står Aspvägen. Vidare framförs i yttrandet att gatunamnet Aspvägen liknar nam-
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net Aspelundsvägen som ligger inom närområdet. Fastighetsägaren menar att 
gatunamnen lätt kan förväxlas.  

Vidare ställer fastighetsägaren frågan om varför det inte finns någon gång- och 
cykelbana utmed Fornvägen. Fastighetsägaren hänvisar till planhandlingarna där 
det står om den upptrampade stig som finns utmed vägen. Fastighetsägaren 
menar i yttrandet att det inte går att gå med barnvagn eller att cykla med barn på 
stigen, utan då måste man röra sig i gatan.  

Kommentar 

Felet i den grundkarta som användes i plankartan korrigeras så att gatunamnet 
Aspvägen stämmer. Gatans namn är beslutat sedan tidigare och berör inte den 
nu aktuella detaljplanen.  

Rörande synpunkt om cykelväg utmed Fornvägen så beskrivs i planhandlingarna 
ambitionen att anlägga en cykelstig för rekreativt ändamål längs med Fornvägen, 
vilken ska möjliggöra för allmänheten att på ett enklare vis röra sig utmed vägen. 
Läs mer i planbeskrivningen under rubriken Planförslag-Gator och trafik- Gång- 
och cykelvägar.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

I yttrandet framförs att Alvestabon har flyttat från Växjö till Alvesta för bara ett 
halvår sedan och då bosatt sig nära etapp 2 av Spåningslanda. Alvestabon fram-
för att även om Växjö hade större utbud vad gäller aktiviteter så såg Alvestabon 
potential i Alvesta. Alvestabon framför vidare att genomförande av förslaget hade 
definitivt gjort stor förändring och skulle ge människor en annan syn på orten, 
från stillastående ort till en utvecklande och lockande ort att bosätta sig i. Vidare 
framför Alvestabon att en gång- och cykelbana längs med Fornvägen hade varit 
önskvärt, inklusive en stor lekpark för barn likt den i Strandbjörket i Växjö.  

Kommentar 

Rörande synpunkt om cykelväg utmed Fornvägen så beskrivs i planhandlingarna 
ambitionen att anlägga en cykelstig för rekreativt ändamål längs med Fornvägen, 
vilken ska möjliggöra för allmänheten att på ett enklare vis röra sig utmed vägen. 
Läs mer i planbeskrivningen under rubriken Planförslag-Gator och trafik- Gång- 
och cykelvägar.  

Planförslaget följer Alvesta kommuns lekplatsprogram, vilket har som mål att alla 
bostäder ska ligga inom 500 meter från en lekplats. Hagaparken är tätortens 
stadspark och där finns den största lekplatsen i tätorten. Läs mer om lekplatser i 
förhållande till planförslaget i planbeskrivningen under rubriken Planförslag-
Friytor-Lek.  
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Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden för myndighetsutövning framför att buller från förskoleverksamhet kan 
utgöra störning för människors hälsa enl. 9 kap. 3 § miljöbalken. Detta har inte 
berörts i planförslaget, vilket nämnden anser att det bör då förskola och bostäder 
blandas i planförslaget.  

Vidare framför nämnden att i planen regleras inte placering av byggnader, exem-
pelvis hur nära de får ligga grannens tomtgräns. Detta är något som nämnden 
ser som positivt om det regleras likt det gjorde i planen för Spåningslanda etapp 
1 (4 m till huvudbyggnad, 1,5 m till komplementbyggnad). Det förenklar bygg-
lovsprocessen samt skapar ett homogent område. Likaså anser nämnden att 
ändrad lovplikt bör regleras i planen gällande skärmtak över uteplats samt ingla-
sad altan på högst 30 m2.  

Slutligen framför nämnden att dagvattenhanteringen endast tas upp i planbe-
skrivningen och inte på plankartan. Nämnden anser att dagvattenhanteringen bör 
regleras genom planbestämmelse.   

Kommentar 

Information om att förskoleverksamhet kan utgöra en störning för människors 
hälsa enlig 9 kap. 3 § miljöbalken kompletteras i planbeskrivningen. Se rubrik 
Konsekvenser av planförslag - Hälsa och säkerhet - Buller. 

Planhandlingarna kompletteras med planbestämmelser om byggnaders placering 
samt ändrad lovplikt gällande skärmtak över uteplats.  

Vad gäller planbestämmelser för dagvattenhantering följer Alvesta kommun Bo-
verkets allmänna råd för planbestämmelser. Det finns enligt det allmänna rådet 
inte möjlighet att reglera dagvattenhantering inom kvartersmark med hjälp av 
planbestämmelser. Dagvattenhantering regleras i köpeavtal.  

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg framför i sitt yttrande att de ser positivt på att planläggning 
sker av nya bostadsområden för att möta efterfrågan på bostäder och att attrakti-
viteten för Alvesta ökar. Det är också positivt att planen lyfter möjligheten för bo-
ende till hållbara transporter via gång, cykel och kollektivtrafik. Detta ligger enligt 
Region Kronoberg i linje med målen i den regionala utvecklingsstrategin, Gröna 
Kronoberg 2025, om att klimatpåverkan ska minska.  

Vidare framför Region Kronoberg att planområdet ligger idag nära befintlig kollek-
tivtrafik, Linje 111, vilket är positivt då de boende kan utgöra fler potentiella rese-
närer. Vägar som tangerar eller går igenom planområdet bör om möjligt göras så 
raka och breda som möjligt för att underlätta för eventuell framtida busstrafik. 
Likaså är det enligt Region Kronoberg viktigt att ha i åtanke hur parkeringssituat-
ionen längs gator i området löses så att parkerade bilar inte blir ett hinder för en 
eventuell busstrafik.  
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Kommentar 

Om busstrafik kommer att ledas inom östra Alvesta är bedömningen att den 
kommer att gå utmed Fornvägen och inte Högalundsvägen. Utmed Fornvägen 
finns en planlagd, ej genomförd busshållsplats belägen norr om det nu aktuella 
planområdet. Fornvägen är huvudled och därmed får bilar inte parkera utmed 
vägen.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2017-03-17 

 

 

Karolina Bjers 
Planarkitekt 


