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Ändring av detaljplan A139 för Pepparriskan 1 m.fl. i 
Alvesta tätort 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2018-12-17 – 2019-01-09. 
Under samrådstiden har 7 yttranden utan erinran och 1 yttrande med synpunkter 
inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandet innefattar synpunkt kring att föreslaget tillåtet antal våningar medför 
olägenhet med ökad insyn in på fastighetsägarens tomt. 

Inkommen synpunkt redovisas och bemöts nedan. Synpunkten har inte föranlett 
ändring av planförslaget. 

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till ändring av detaljplan för Pepparriskan 1 m.fl. ska ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

 

PLANENS SYFTE 

Gällande detaljplan A139 syftar till att möjliggöra friliggande bostadshus i ett vå-
ningsplan. 

Ändring av detaljplan A139 syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Fö-
religgande förslag avser justering av bestämmelser om antal våningar på berörda 
fastigheter samt borttagande av begränsning om bostadstyp 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

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

2 st fastighetsägare 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Region Kronoberg 

Värends Räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

Yttranden med synpunkter: 

1 st fastighetsägare 

 

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

 

1. N.N., fastighet 

Höjden på nya byggnader kommer att klart försämra insynsskydd till vårt hur, vil-
ket vi ogillar. 

Kommentar: 

Planförslaget innebär att befintlig byggrätt ökas med ett våningsplan till två vå-
ningar. Inom en tätort är fastigheter tätt placerade och insyn mellan fastigheter är 
ett naturligt inslag. Mellan berörda fastigheter finns ett 8 meter brett allmänt grön-
stråk som innebär att det kommer finnas ett avstånd mellan framtida bostads-
byggnader och fastighetsägarens bostadshus. Fastighetsägarens tomt har ett 
västerläge som är relativt fritt från insyn och ökning av en byggrätt från en till två 
våningar öster om fastigheten bedömer kommunen inte skulle medföra bety-
dande olägenhet. 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2019-01-10 

 

Patrik Karlsson 

planchef 


