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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i 
nära anslutning till Hagaparken. 

Detaljplanen möjliggör för flerfamiljshus eller radhus. Inom planområdet 
medges en exploateringsgrad av 40 % (byggnadsarea per 
fastighetsarea). 

Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagens (2010:900) lydelse 
efter den 1 januari 2015. Bedömningen är att detaljplanen kommer att 
handläggas med ett normalt planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och 
bygglagen.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i den centrala delen av Alvesta tätort.  
Planområdet avgränsas av Trädsgårdsgatan och Ekebogatan i öster 
och grönområde i väster. 

Areal 

Planområdet består av ungefär 0,3 hektar mark. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet består av fastigheten Alvesta 14:1 som ägs 
av Alvesta kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Mark inom planområdet är utpekat för bostäder i fördjupningen av 
översiktsplanen för Alvesta tätort som antogs 2017-11-28, KF§117.  

Planförslaget bedöms inte vara i strid med översiktsplanens intentioner. 

Gällande detaljplaner 

Huvuddelen av planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt. Stadsplan 
för Hagaparks- och folkparksområdet m.m. I gällande detaljplan har 
område som innefattas av den nu aktuella planen markändamål 
naturpark.  
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Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2017-09-26, § 64 att ge 
förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan och samråda densamma.  

Riksintressen 

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 
vattendrag av riksintresse i enighet med Miljöbalken 4 kap 6 §. 

Mellankommunala intressen 

Detaljplanen anses inte beröra några mellankommunala intressen. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Bedömningen är att planförslaget är förenligt med bestämmelserna i 3, 
4 och 5 kap miljöbalken. Planen bedöms stämma överens med 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. Planen ligger i den norra delen 
av  Alvesta tätort och området bedöms vara lämpat för den typ av 
bostadsbebyggelse som föreslås. Gällande riktvärden för trafikbuller 
bedöms inte överskridas. Naturområde/naturpark tas i anspråk och 
exploateras för bostadsändamål. Hagaparken bevaras och bedöms inte 
påverkas av en mindre exploatering. Inga kända fornlämningar återfinns 
inom planområdet. Vad gäller miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 
Miljöbalken är bedömningen att planförslaget inte medför ett 
överskridande av gällande normer eftersom dagvatten fördröjs. 
Bedömningen är således att avrinningen till vattendrag inte kommer att 
förändras och att MKN för vatten inte kommer att påverkas negativt i 
samband med genomförande av planförslaget. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation  

Marken utgörs idag av kuperad ängsmark som sluttar åt nordväst. 
Planområdet angränsar sydöstra gränsen av Hagaparken.   

Befintlig bebyggelse 

Inom föreslaget planområde återfinns ingen bebyggelse. Öster om 
planområdet återfinns flertalet småhus. 

Gator och trafik 

Ekebogatan och Trädgårdsgatan angränsar planområdet i öster. 

Service och närmiljö 

Alvesta centrum finns inom ett avstånd av ungefär en kilometer från 
planområdet 

I Alvesta centrum finns även tågstationen belägen med avgångar till och 
från stationer utmed Södra stambanan och Kust- till- kustbanan.  

Skolor och förskolor finns i närområdet. 

Tillgänglighet 

Eftersom planområdet ligger inom Alvesta tätort som har ett väl utbyggt 
gatunät, kan planområdet med lätthet nås med både bil, cykel och till 
fots. Busshållsplatser finns inom gångavstånd.  

Teknisk försörjning 

Planområdet återfinns idag inom det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp. 

Dricks- och spillvattenledningar samt elledningar finns i Trädgårdsgatan 
vilka kopplas till planområdet.  

Fornlämningar 

Inom planområdet återinns inga kända fornlämningar. 
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Geotekniska förhållanden 

DHI:s skyfallskartering visar de beräknade maximala vattendjupen (m) 
och hastighetsvektorer (m/s) i samband med ett framtida 100-års regn 
(skyfall som har en återkomsttid på 100 år). Karteringen visar att 
avrinningen inom detaljplanens gränser är god och att det därmed inte 
finns områden som kan vara känsliga vid ett framtida skyfall. Väster om 
planområdet finns ett område som enligt karteringen riskeras 
översvämmas vid ett 100-årsregn.  Detta bedöms inte påverka 
möjligheterna att genomföra planförslaget.  

 

DHI:s skyfallskartering från 2014 visar områden som kan vara känsliga 
vid framtida skyfall. 

Sweco har, 2017-12-07, på uppdrag Alvesta kommun genomfört 
geotekniska undersökningar(se bilaga 1) av planområdet och 
närliggande område för att säkerställa bärigheten i marken. Utredningen 
fastställer att det under det organiska lagret(gräs/mull) återfinns ett lager 
om 0,4-0,6 meter silt; under siltlagret återfinns fastare jordmassor. Detta 
siltlager kan påverka grundläggning varför det är en fördel om denna 
bereds eller avlägsnas innan grundläggning påbörjas.  
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Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering finns ingen misstänkt förorenad 
mark inom planområdet.  

Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, i enlighet med 
10 kap 11 § Miljöbalken. 

Radon 

Enligt Alvesta kommun översiktliga radonriskkartering ligger 
planområdet inom normalriskområde.  

Störningar 

Buller 
Bullerkarteringen som utfördes för Alvesta tätort 2014 visar att 
bullervärdena inte riskerar att överskridas. 

Buller maxnivå för väg(NFS 2014/210) 
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Buller maxnivå för järnväg(NFS 2014/210) 

 

 Buller ekvivalentnivå 2030 (NFS 2014/210) 
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PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Bostäder 

Planen möjliggör ca 10 lägenheter i flerfamiljshus eller radhus. 
Sluttningen i västlig riktning innebär att husen behöver få en 
sutterrängkaraktär för att anpassas till terrängen. Detta möjliggör 
emellertid ett naturnära boende som är anpassat till omgivningarna och 
har en bättre kontakt med omkringliggande natur. 

Planbestämmelser 

Byggnadshöjden för byggrätten regleras till 10 meter. 

Exploateringsgraden regleras till 40% av byggrätten. 

 

Sektionsexempel på hur en utformning av bebyggelsen kan nyttja 
terrängen. 

FRIYTOR 

Naturområden 

Inom planens nordöstra del möjliggörs en passage(Natur i planen) från 
gatan till naturområdena norr om planen. I övrigt ansluter Hagaparken 
ansluter direkt till planområdet. 

Lek 

Inom planområdet finns inget område som är ämnat för lek. Spontanlek 
är emellertid möjlig i det naturrika närområdet. 

Rekreation 

Planområdet omges till stor del av Hagaparken och i övrigt domineras 
platsen av öppen och skogsbeklädd naturmark. Detta skapar goda 
rekreationsmöjligheter.  
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Planområdet föreslås ansluta till befintlig gata, Ekebogatan. Gatan 
behöver inte förändras utan kan nyttjas i befintlig utformning för att 
ombesörja föreslaget planområde. 

Parkering 

Detaljplanen innefattar mark med möjlighet för parkering.  

Utfarter 

In- och utfart till och från fastigheterna sker till det kommunala 
gatunätet.   

Gång- och cykelvägar 

I det befintliga gatunätet återfinns inte idag vägar avsedda för gång- 
eller cykeltrafik ,emellertid är gatorna ej hårt trafikerade. Ca 200 meter 
österut finns gång- och cykelvägar. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Området ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp. Områdets topografi gör emellertid att det fordras ett LTA-
system för att trycka upp upp spillvatten till befintliga ledningar. 

Elnät 

Området ansluts till befintligt elnät som Alvesta Elnät ansvarar för.  

Avfall 

Återvinning och avfallshantering svarar Alvesta Renhållnings AB 
(ARAB) för. 

Uppvärmning 

Det är inte möjligt att ansluta bebyggelse inom planområdet till det 
kommunala fjärrvärmesystemet.  
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Dagvattenhantering 

I samband med planens genomförande kommer mindre ytor att 
hårdgöras vilket kommer att öka vattenflödet något.  Området sluttar 
västerut och nedanför denna finns enligt skyfallskartering(DHi 2014) 
lågpunkter där vatten kan ansamlas vid kraftigare nederbörd. Vid ett 
genomförande av planen kommer lågpunkten att planas ur för att inte 
påverka bebyggelse. Gatunivån på Ekebogatan är 152 möh(Se 
illustration nedan). En souterrängvånging skulle hamna 2,5 meter under 
gatunivån. Vattendraget norr om planen ligger på 145 möh, vilket 
innebär att bebyggelsen inte ligger inom en riskzon för översvämning 
eller motsvarande.Fördröjning av eget dagvatten ska kunna ske inom 
planen. 
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer 

Vatten  

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån och 
recipienterna  Salen och Lekarydsrån. MKN för Lekarydsån Salen-
Tvärån uppnår idag ej måttlig ekologisk statstus och ej god kemisk 
status. I samband med detaljplanens genomförande kommer hårdgjorda 
ytor skapas, vilket i sin tur kan skapa ett större flöde av dagvatten. 
Dagvatten ska emellertid fördröjas, vilket bedöms leda till att 
vattenflödena till avrinningsområden inte kommer att påverkas. 
Tillförseln av föroreningar till vattendragen kommer sålunda inte att öka. 
Därmed är bedömningen att miljökvalitetsnorm  för vatten inte kommer 
att påverkas i samband med ett genomförande av förslaget.  

Luft 

Då detaljplanen möjliggör för exploatering av bostadsbebyggelse inom 
området, kan förslaget även medföra ökad biltrafik till och inom 
området, vilket i sin tur kan leda till viss negativ påverkan på 
miljökvalitetsnorm för luft. Spridningsberäkningar för luftföroreningar 
(NO2, PM10 PM2,5 och Bensen) utfördes år 2013 i Alvesta tätort på gator 
som är mer trafikerade än vad de inom planområdet kommer att vara. 
Resultatet visade att Alvesta har, jämfört med det nationella miljömålet, 
något för höga värden vad gäller partiklarna PM10, med 16 µg/m3 

(mikrogram per kubikmeter luft), jämfört med miljömålet 15 µg/m3. Det 
finns emellertid inte tecken på att någon norm för luftföroreningar 
överskrids i kommunen. Då förslaget inte bedöms medföra påtaglig 
trafikökning, eller någon anläggning som kan föra med sig betydligt 
försämrad luftkvalitet, är bedömningen att koncentrationen av PM10 inte 
kommer att öka betydligt i samband med planens genomförande. En av 
de större källorna vad gäller PM10 är småskalig vedeldning, en 
förbränningsprocess som inte bedöms bli aktuell inom planområdet.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Miljömål 

Miljömålet för God bebyggd miljö bedöms påverkas positivt med 
planförslaget. Området ligger i en del av tätorten där det finns gott om 
natur- och grönområden. Gällande riktvärden för trafikbuller överskrids 
inte. Busshållsplatser finns inom gångavstånd. Viss negativ påverkan 
på miljömålet kan uppstå då en del av planlagd naturpark tas i anspråk 
och exploateras, däremot är det enbart en begränsad del i förhållande 
till de grönområden som finns i närheten. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Riksintressen 

Kommunikationer 



  
 

 
 

12 

Riksintresset bedöms ej påverkas med anledning av att bullervärdena ej 
överskrids. 

Vattendrag   

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är av 
riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. Planen bedöms inte få negativ 
påverkan på riksintresset. Dagvatten fördröjs och därmed kommer 
förslaget inte att medföra påverkan på vattenavrinningen inom området. 
Förslaget innebär inga åtgärder som omfattar vattenreglering eller 
vattenöverledning enligt Miljöbalken 11 kap 5 §.  

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö 

Planens genomförande medför att en mindre del av planlagd naturpark 
tas i anspråk och exploateras. Den del som föreslås för bostäder är av 
ringa betydelse för naturparken varför denna föreslås exploateras.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Rekreation 

Bedömningen är att rekreationsmöjligheterna i Hagaparken och dess 
närområde inte kommer att påverkas negativt i samband med förslaget 
eftersom mark som tas i anspråk för bostadsändamål endast rör en 
mindre avgränsad del. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Planförslaget klarar riktvärdena för buller och innebär således inte 
olägenhet. 

Trafik 

I samband med planens genomförande kommer trafiken att öka något i 
närområdet. Bedömningen är emellertid att den ökning som kan 
förväntas inte är betydande jämfört med dagens trafiksituation.  

Detaljplanen möjliggör för cirka 10 bostäder. Vilket innebär att den 
trafikökning som kan förväntas med förslaget bedöms inte bli betydande 
för närområdet.  

Skuggor 
Detaljplaneområdet finns beläget väster om befintlig bebyggelse. I den 
västra delen av planområdet medges bebyggelse med en byggnadshöjd 
av 10 meter, vilket kan innebära en viss skuggbildning på 
omkringliggande bostadsbebyggelse. Bedömningen är emellertid att det 
inte finns någon risk för betydande skuggbildning som påverkar 
omkringliggande bostäder. (Se bilaga 2). 
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Översvämning 

DHI:s skyfallskartering visar att det finns områden som riskerar 
översvämmas i samband med ett framtida 100-årsregn (se rubriken 
Platsens förutsättningar ovan).  

Dagvattenfördröjning leder till att mängden vatten från området inte 
kommer att öka jämfört med idag. Alvesta kommuns ledningsnät har 
idag beredskap för att klara av framtida 20-års regn. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Resurshushållning 

Planområdet är idag inte ianspråktaget av bebyggelse och innefattas 
således inte i det kommunala infrastrukturnätet. Däremot går en befintlig 
gata, Ekebogatan/Trädgårdsgatan, jämte planområdet. I direkt närhet till 
planområdet finns det befintliga nätet för vatten och avlopp, vilket det är 
möjligt att ansluta planområdet till.  

Service så som busstopp och skola finns inom gångavstånd från 
planområdet, vilket ger goda förutsättningar för boende att begränsa 
användningen av bränsledrivna fordon. Detta leder i sin tur till 
begränsad resursanvändning inom området.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Socialt perspektiv 

Planen möjliggör ett mindre antal bostäder, vilket gör att planens 
påverkan är ringa. Planen bedöms således inte innebära några negativ 
konsekvenser.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms leda till att Alvesta kommun 
kan sälja en fastighet för bostadsändamål. 

Den ökning av bostadsbeståndet som förslaget medför kan även bidra 
till att skapa underlag för ett utökat serviceutbud i Alvesta centrum. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 
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GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Detaljplanen avses upprättas med standard förfarande. Planen bedöms 
sändas ut för samråd under januari och februari månad år 2018. Om 
inga större hinder uppstår bedöms detaljplanen därefter ställas ut för 
granskning under maj månad och därefter antas planen sommaren 
2018. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter den tidpunkt då planen antagits.  

Genomförandetid 

Detaljplanen ges en genomförandetid på fem år från det datum då 
planen vinner laga kraft. Efter den tidpunkt då genomförandetiden gått 
ut fortsätter planens bestämmelser att gälla fram till dess planen ändras 
eller upphävs.  

Ansvarsfördelning 

Alvesta kommun har ansvar att upprätta detaljplanen. Även att ansöka 
om fastighetsreglering är kommunens ansvar.  

Inom kvartersmark har aktuella fastighetsägare ansvar för 
genomförandet av förslaget i enlighet med detaljplanens bestämmelser 
samt för den fortsatta skötseln. 

Avtal 

Köpeavtal skrivs i samband med försäljning fastigheten. Genomförande 
av förslaget sker i enlighet med detaljplanens bestämmelser. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

I samband med detaljplanens genomförande avstyckas fastigheten 
Alvesta 14:1 till en ny fastighet enligt planen. 
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Ledningsrätt 

Det finns inga befintliga ledningsrätter inom planområdet. 

Servitut 

Det finns inga befintliga servitutsområden inom planområdet.  

Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastighet 
(inom 
planområdet) 

Sammanfattning av 
konsekvenser 

Alvesta 14:1 En mindre del av mark som 
är planlagd för Naturpark 
blir planlagd för Bostäder 

  

Fastighet 
(utanför 
planområdet) 

Sammanfattning av 
konsekvenser 

Alvesta 22:1 Fastigheten kommer 
angränsa till allmän 
platsmark Natur, än tidigare 
Naturpark. Detta kommer ej 
påverka pågående 
markanvändning för 
fastighetsägaren. 

Alvesta 22:2, 
Hultet 1 och 
Hultet 13 

Fastigheterna angränsar 
fastigheten som avses 
planläggas men berörs ej 
direkt av planförslaget. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Alvesta kommun bekostar planarbetet.  

Kostnader tillkommer för utbyggnad av vatten- och spillavloppsledningar 
till planområdet. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Planområdet ansluts till kommunala ledningar för vatten och avlopp.  

Planområdet innefattas idag inte inom det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. Utökning av verksamhetsområdet krävs innan detaljplanens 
genomförande.  
 
El och fjärrvärme 

Det finns idag inte möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärmenätet.  

Anslutning till elnät sker enligt överenskommelse mellan fastighetsägare 
och Alvesta Energi.  

Tekniska utredningar 

Bedömningen är att inga ytterligare tekniska utredningar krävs innan 
detaljplanens genomförande.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

I samband med upprättade av detaljplanen har planchef Patrik 
Karlsson, markchef Roger Wilsborn, enhetschef teknik Ulf Carlsson 
medverkat.  

 

Alvesta 2018-05-25 

 

 

 

Mario Jonjic   Patrik Karlsson  

Planarkitekt   Planchef  



 

   
Granskningsyttrande 

  

1 (1) 

Datum 

2018-05-14 

  

Ärendenummer  

402-2316-18 

  

 Yttrandet har skickats digitalt till: 

samhallsplanering@alvesta.se 

mario.jonjic@alvesta.se 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webplats 

351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende    

Eleonore Björnberg 010-2237473    
 

GRANSKNING ENLIGT 5 KAP 22 § PLAN- 

OCH BYGGLAGEN (PBL) 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR EKBOGATAN OCH 

TRÄDGÅRDSGATAN, ALVESTA TÄTORT, ALVESTA 

KOMMUN 

Granskningshandling 2018-04-23 – 2018-05-14  

Länsstyrelsen har 2018-02-12 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  

Länsstyrelsen ansåg här att det behövdes ett förtydligande när det gällde risken 
för höga vattennivåer och de nya byggnadernas placering. Detta har bemötts i 
granskningen. 

Länsstyrelsen har härmed inga invändningar avseende de frågor som kan vara 
överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL.  

 

Översvämningsrisk och dagvattenhantering  

I den bilagda skyfallskartering (DHI 2014) som redovisas i planbeskrivningen 
visas vilka områden inom planområdet som kan vara känsliga vid framtida skyfall. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen tydligare har redovisat att utplaning av 
markytan är tillräcklig för att hindra påverkan på planerad bebyggelse. 

 

Deltagande 

I granskningsyttrandet har planarkitekt Eleonore Björnberg beslutat.  

I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturskydd, 
kulturmiljövård, miljöskydd, social hållbarhet, vattenvård samt skydd och 
beredskap deltagit. 

 

 Eleonore Björnberg 
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