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Detaljplan för Alvesta 14:1 Ekebogatan Trädgårds-
gatan, i Alvesta tätort 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2018-01-22 – 2018-02-12. 
Under samrådstiden har fem yttranden utan erinran och fem yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har föranlett 
smärre förändringar av planförslaget. Bland annat att planområdet minskats till 
0,3 hektar och att plusmark lagts till i den norra delen av planen samt att en pas-
sage avvarats och föreslagits som naturmark. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört störningar från ökad trafik, 
buller, omfattning av föreslagen bebyggelse, avskärmning mot befintliga bostä-
der, natur- och rekreationsvärden med mera. 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för Alvesta 14:1 Ekebogatan Trädgårdsgatan ska 
ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i Alvesta tätort. Pla-
nen möjliggör ca 10 lägenheter i flerbostadshus. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, 
Alvesta bibliotek 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: 

Lantmäteriet 

Region Kronoberg 

E.ON Elnät AB 

Nämnden för myndighetsutövning 

Skanova 

 

Yttranden med synpunkter: 

Värends Räddningstjänst 

Länsstyrelsen 

2 fastighetsägare 

1 privatperson 

 

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

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare behöver redovisa att föreslagna 
åtgärder för att minska översvämningsrisken är tillräckliga. Länsstyrelsen önskar 
även ett förtydligande gällande skuggning i planbeskrivningen.  

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande fördjupade över-
siktsplan för Alvesta tätort antagen 2017. Länsstyrelsen anser att detaljplanen 
följer översiktsplanens intentioner.  

Rådgivning om allmänna intressen 

Dagvattenhantering  

Kommunen anger i planbeskrivningen att mindre ytor kommer hårdgöras, men att 
fördröjning av dagvatten ska kunna ske inom planområdet. Planområdet sluttar 
mot väster och nedanför sluttningen finns lågpunkter där vattnet kan samlas vid 
kraftig nederbörd. Vid planens genomförande kommer lågpunkten att planas ut 
för att inte påverka bebyggelse.  

Gällande översvämningsproblematiken ser Länsstyrelsen det som positivt att 
kommunen lyfter en lösning med utplaning av lågpunkten. I området finns det 
dock höga grundvattennivåer och Länsstyrelsen anser därför att kommunen tyd-
ligare behöver redovisa att utplaning av markytan är tillräcklig för att hindra på-
verkan på planerad bebyggelse. 
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Skuggbildning 

Under rubriken ”Konsekvenser av planförslaget” har kommunen angett att det 
inte finns någon risk för betydande skuggbildning som påverkar omkringliggande 
bostäder. Länsstyrelsen håller med om denna bedömning. Länsstyrelsen anser 
dock att det vore önskvärt att det även i planbeskrivningen, och inte enbart i 
skuggstudien, tydligare framgår vilka faktorer som denna bedömning grundar sig 
på. 

Kommentar: Granskningshandlingarna kompletteras med en tydligare redovis-
ning av vattennivåerna i förhållande till byggnadens placering. 
 
Alvesta kommun delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att skuggstudien be-
höver ingå i planförslaget. Skrivningen är tydlig liksom hänvisningen i planbe-
skrivningen.  
 

2. Värends räddningstjänst 

Framkomlighet/utrymning  

Byggnaderna ska vara lätt tillgängliga för utryckningsfordon. Fordonen ska kunna 
framföras åtminstone 50 meter från byggnadernas entréer. Eventuellt kan betyd-
ligt kortare avstånd krävas till byggnaden om utrymningen baseras på räddnings-
tjänstens stegutrustning. Oavsett detta bör en av byggnadens fasader vara till-
gänglig för räddningstjänstens höjdfordon för att underlätta eventuella släckinsat-
ser i tak m.m. Eventuella bommar inom området ska vara öppningsbara för rädd-
ningstjänsten m.fl.  

I de fall bostäderna projekteras med fönsterutrymning ska hänsyn tas till rädd-
ningsfordonens framkomlighet och uppställningsplatser.  

Brandvattenförsörjning  

Närmaste brandpost ligger cirka 200 meter öster om planområdet. En ny brand-
post bör etableras i eller i direkt anslutning till området. Kommunen bör ta fram 
förslag på placering och kapacitet som de samråder med räddningstjänsten.  

Flödet i brandposten bör uppgå till 600 l/min per brandpost och ha ett tryck mel-
lan 1.5- 7 bar. 

Kommentar: 

Frågor rörande byggnaders utformning för att möjliggöra för räddningstjänstens 
fordon och verksamhet är något som prövas i ett bygglovskede. 

I fråga om en ny brandpostplacering sker detta i efterföljande arbete; projektering 
m.m. 
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3. Fastighetsägare 1 

Fastighetsägarna anmärker en skrivning om att Hultet 13 angränsar till fastighet-
en som planläggs men berörs ej av planförslaget. 

Fastighetsägarna tar upp att viss fakta är motstridig och att vissa passusar är 
ihopklippa eller standardiserade. 

Det beskrivis även i materialet (s.12) att befintlig planlagd naturpark har ”ringa 
betydelse för naturparken var denna föreslås exploateras”.   

Fastighetsägarna skriver att trafiken kommer att öka med 400%. En trafikökning 
som också ökar bullret. Dessutom skriver fastighetsägaren att om att det saknas 
åtgärder för att trafiken inte ska belasta Trädgårdsgatan.  

Fastighetsägarna undrar hur många bostäder som ”ca 10” innebär. 

Fastighetsägarna skriver att värdet på omkringliggande fastigheter kommer att 
minska om området planläggs och konsekvenser av detta bör redovisas. 

Fastighetsägarna anser att föreslagen byggnadshöjd är för hög och passar ej in i 
området, vilket också leder till skymd sikt, insyn och ett förfulande av hela områ-
det.  

Fastighetsägarna skriver att slänten bör prickmarkeras och att byggrätten bör ges 
nedanför denna för att minska påverkan på området. 

Kommentar:  

Fastigheten berörs mycket riktigt ej direkt av planförslaget vilket också beskrivits i 
dokumentet. Däremot har fastigheten tillsammans med andra tagits med i sam-
rådskretsen för att belysa att fastigheterna kan få viss påverkan. En skuggstudie 
har tagits fram och redovisar att fastigheterna till största del ej påverkas av 
skuggning. Dock kommer inte byggnaderna eller dess uteplatser avsevärt att 
påverkas av faktisk skuggning. Emellertid kan det under vissa stunder på kvälls-
tid på sommarhalvåret ske en viss skuggningseffekt på en av fastigheterna i 
planområdet. 

Fakta om fjärrvärmen har korrigerats. Avseende standardformuleringar så åter-
kommer dessa ofta i detaljplaner eftersom det råder samma bestämmelser eller 
regleringar för alla detaljplaner. Förslaget kommer att skickas ut på granskning 
där eventuella korrigeringar gjorts. 

Planområdet har minskats i sin utbredning och byggrätten har avgränsats till 
slänten för att tydligare säkra närliggande områden så som ängen och passage 
till pulkabacke, naturområde m.m. Totalt omfattar planområdet 0,3 hektar, vilket 
ej torde påverka utnyttjademöjligheterna av området. Därav är slutsatsen att na-
turparken påverkas ringa av en exploatering. 

En ökning av trafikmängden är ett faktum, men eftersom planområdet är mindre 
och inte möjliggör en stor mängd bostäder är bedömningen att den ökade trafik-
mängden inte kommer att öka bullret. Eftersom trafiken kan föras till och från 
både Trädgårdsgatan och Ekebogatan blir inte en enskild gata belastad. Enligt 
Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”(Tabell 2 ekvivalent nivå sid 7) 
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visar att en trafikmängd av 1000 per dygn generar 53 dBa vid 40 km/h. Eftersom 
gatan nästan uteslutande nyttjas av boende är trafikmängden i exemplet kraftigt 
överdriven för att visa att det krävs en avsevärt hög mängd fordon för att buller 
ska bli en hälsorisk.    

Byggrätten ger rätt att bygga till en viss yta och höjd. En bedömning är 10 styck-
en bostäder är rimligt. Emellertid kan antalet styras av byggnadens utformning 
och bostädernas storlek. Det är något som en presumtiv byggherre avgör. Dock 
ska bebyggelsen ske enligt detaljplanens givna bestämmelser.  

Området har behandlats och slutligen pekats ut i fördjupningen av översiktspla-
nen för Alvesta tätort. Kommunen har informerat, samrått och ställt ut översikts-
planen under perioden 2016-2017. Invånarna har således haft tillfälle att yttra sig 
över föreslagen plan och det nu föreslagna exploateringsområdet.  Planens ut-
formning och bestämmelser har utretts(geoteknik, skuggstudie och buller) för att 
inte utgöra en betydande olägenheter för omgivningen. Kommunen har således 
gjort bedömningen att detaljplanen inte innebära någon betydande olägenhet för 
omgivningen. 

Föreslagen placering av byggnader är den mest lämpliga i förhållande till mark-
förutsättningar och övrig inverkan på området. En placering med entré från gatan 
för det möjligt att utnyttja topografin, utan fyllnad medelst massor krävs, och sam-
tidigt bevara större yta av ängen nordväst om planområdet. Plusmark har lagts till 
i den norra delen för att avgränsa en bostadsbyggnadens placering inom bygg-
rätten. Dessutom möjliggörs en passage(Natur) som tillgängliggör naturområ-
dena norr om planförslaget. 

 

4. Fastighetsägare 2 och 3 

Nedan presenteras synpunkter i punktform(red anm.) 

- Värdeminskning av våra hus 
- Ökad trafik inom området 
- Stör det rika djurlivet 
- Förstör ett fint rekreationsområde t.ex. pulkabacke, skidspår, rastplats för 

hundar och grillplats 
- Skämmer ut ett äldre villaområde med att bygga hyresbostäder 
- Det blir inget avslut på norra delen av samhället….Det blir som en Berlin-

mur mot vårt fina fritidsområde 
- Skuggar våra tomter om husen blir 10m höga som det är sagt 
- En helt underbar sommaräng försvinner som många har glädje av. Inte 

bara vi utan hela Alvesta 
- Ägarna av Ekebogatan 31 köpte huset nyligen pga. läget som helt för-

svinner 
- Väldigt dyr plats och bygga på 
- Det kommer att bli hög ljudnivå under byggtiden och vi har små barn 

Förslag om området 

- Snygga till slänten 
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- Ordna en hundrastgård 
- Fler grillplaster t.ex. i pulkabacken 
- Det blir ett mycket bättre avslut på samhället än att bygga ett hyreshus. 

 

Kommentar: 

Planområdet har minskats i sin utbredning och byggrätten har avgränsats till 
slänten för att tydligare säkra närliggande områden så som ängen. Totalt är 
planområdet 0,3 hektar, vilket ej torde påverka utnyttjademöjligheterna av områ-
det. 

Tillgången till naturområdet och pulkabacken säkras genom att en pas-
sage(markerad som Natur i planen) avsätts som naturmark. Tillgängligheten sä-
kerställs således. 

Området har behandlats och slutligen pekats ut i fördjupningen av översiktspla-
nen för Alvesta tätort. Kommunen har informerat, samrått och ställt ut översikts-
planen under perioden 2016-2017. Invånarna har således haft tillfälle att se 
kommunens långsiktiga planer och att yttra sig över föreslagen plan och presum-
tiva exploateringsområden.  

Under byggperioden kan vissa störningar ske. Emellertid har en byggarbetsplats 
skyldighet att vara säker så att ingen inom eller utomstående från arbetsområdet 
riskeras påverkas eller skadas. 

 

 

5. Privatperson  

(Ett förslag som inte bedöms vara i strid med kommunens översiktsplan.) 

Med anledning av förslaget till detaljplan för nämnda område avsett för bostads-
bebyggelse, kräver Alvesta-Alternativet att förslaget på detaljplan återkallas, un-
der förutsättning att området är placerat inom det markområde, som donerades 
av August Hall till Alvesta Kommun. 

Med anledning av planförslaget bör kontoret för Samhällsplanering redovisa de 
markområden som donerades som ett naturområde för Alvestaborna. Skall man 
utan att ta hänsyn till Alvestas historik nu göra intrång på Hagaparken som tradit-
ionellt har stark förankring hos Alvestaborna som naturområde. Det har sagts 
något opreciserat att all kommunal mark i princip ligger under kommunens be-
dömande för kommunal användning. 

Vi vill se Hagaparken väl avgränsad på en kommunal karta med de gränser som 
angavs vid donationen. I annat fall befarar vi att Alvesta kommun börjar nagga i 
kanterna på naturområdet allt efter behov. 

Vid debatten om den Fördjupade Översiktplanen för Alvesta Kommun i Fullmäk-
tige den 28 november 2017 uttalade kommunal-rådet Per Ribacke att möjlighet-
erna att påverka markanvändningen alltid är möjlig i detaljplanerna, då inflytandet 
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från medborgarna på Översiktsplanen visade sig vara minimalt. Detta vill vi ha 
upp till bevis! 

Kommentar: 

I samrådsförslaget till fördjupning av översiktsplanen för Alvesta tätort redovisa-
des ett större område som möjligt för exploatering för bostäder. Efter inkomna 
synpunkter under samrådet beslutades att området skulle minskas avsevärt för 
att inte påverka park- och naturmiljöerna. I utställningsförlaget och sedermera det 
antagna samt lagakraftvunna fördjupningen av översiktsplanen har ett mindre 
område utpekats som nu också ligger som förslag till detaljplan. Förslaget har 
således bedömts ha ringa påverkan på park- och naturmiljön.  

Avseende Hagaparkens uppkomst finns dokumentation från Alvestas municipal-
fullmäktiges sammanträde den 6:e mars 1928. I protokollet stipuleras att Makar-
na August Hall donerar 10000 kronor till kommunen för att möjliggöra inköp av 
mark till en stadspark för medborgarna att kunna vila och uppnå avkoppling i. I 
donationen stipuleras således ingen avgränsning eftersom det avser en donation 
av pekuniära medel. Emellertid kommer intentionerna av makarna Halls donation 
fortsatt kunna infrias. Hagaparken är följaktligen fortsatt tillgänglig för ”Hvila och 
Vederkvickelse”. 

 

 

 

Förslag till beslut: Se inledningen. 

2018-03-20 

Mario Jonjic 

Planarkitekt 


