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PLANBEST  ÄMMELSER

Följande  gäller  inom  områden  med nedanstående

beteckningar.

Endast  angiven  användning  och  utformning  är tillåten.

Där beteckning  saknas  gäller  bestämmelsen  inom hela
planområdet.

GRANSBETECKNINGAR

«  s  s Planområdesgräns

-  - - -  - Egenskapsgräns

ANVANDNING  AV  MARK  OCH  VATTEN

Kvartersmark

[pD.rivmedeIsförsäIjning, PBL 4 kap. 5 fi 1 st 3

EGENSKAPSBEST  AMMELSER  FOR

K\/ARTERSMARK

Omfattning

()  Högsta  byggnadshöjd  är angivet  värde  i

meter, PBL 4 kap. 11 % I st 1 p.

el  0 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per
fastighetsarea  är angivet  värde  i %, PBL  4

kap. 1l F3 1 st 1 p.

fflkMaapr.kelln ffifålr isnttel fpö.rses med byggnad, PBL 4
Utfart

po od Körbar förbindelse rar inte anordnas, F)E31 4
kap. 9 @

ADMINISTRATIVA  BEST  AMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 el
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Förvaltningen  för  sani]iällsp]anering
Plan

Sofie  von Elem

Planarkitekt

E-post:  sofie.vonelem@alvesta.se

Meddelande/LAGAKRAFTSBEVIS

Datum

2018-10-31

Länsstyrelsen  i Kronobergs  län
Sarnhällsutvecklingsenheten

351 86 Växjö

Meddelande  att  detaljplan  för  del  av Lekaryd  9:2  m.fl.  (Trafikplats
Lekaryd)  har  vunnit  laga  kraft

Nämnden för Samhällsplanering i Alvesta kommun antog 2018-10-02, FB 66
detaljplan  för  del  av Lekaryd  9:2 m.fl.  (Trafikplats  Lekaryd),  i Alvesta
tätort.

Beslut  härom  liar  anslagits  på kommunens  anslagstavla  2018-10-08.

Något  överklagande  av nämndens  beslut  har  enligt  kornrnunens  diarium  inte
inkornmit  under  överklagandetiden  som  gick  ut 2018-10-30.

Ovamiämnd  detaljplan  har  därför  vunnit  laga  kraft  2018-10-31.

Tidigare  har  granskningsutlåtandet  översänts.

När  arkivbeständiga  handlingar  tagits  fram  kommer  dessa  att översändas.

I tjänsten

L/

Sofie  von  Elern

Kopia  till:

Lantmäteriet

Akten

Organisationsnr

212000-0639
Besöksadress

Centralplan  l
Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00 vx
Hemsida

www.alvesia.se
E-post  till  förvaltningen
sainhallsplanering(2i  alvesla.se
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INLEDNING

PLANENS  SYFTE  OCH  HUVUDDRAG

Detaljplanens  syfte  är att möjliggöra  för  drivmedeIsförsäIjning  i ett

ändamålsenligt  läge  med  närhet  till väg 25. Målet  är att uppföra  en

automatstation.

Detaljplanen  handläggs  med  standardförfarande  enligt  5 kap  6 8) Plan-

och  bygglagen.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet  omfattar  del av fastigheterna  Lekaryd  9:2 och Lekaryd  S:1.

Läget  är norr  om tätortsbebyggelsen  i Alvesta  i anslutning  till Lekaryds-

vägen.  Strax  norr  om planområdet  ligger  trafikplats  Lekaryd  vid väg 25

och strax  väster  om planområdet  ligger  järnvägen  Södra  stambanan.

ip  sno

Areal

Planområdet  omfattar  ca 2600  kvm.



Markägoförhållanden

Planområdet  ligger  inom  fastigheterna  Lekaryd  9:2 som  ägs  av Alvesta

kommun  och Lekaryd  S:1 som  är en marksamfällighet  med  flera  delä-

gande  fastigheter.  Den del av samfälligheten  som  berörs  är en före

detta  väg.  Detta  markområde  avses  köpas  in av Alvesta  kommun  innan

detaljplanen  genomförs  eftersom  denna  del av marksamfälligheten  inte

längre  fyller  någon  funktion.

TIDIGARE  ST  ÄLLNINGST  AGANDEN

Översiktsplan

Planförslaget  är förenligt  med  översiktsplanen.  Den fördjupade  översikt-

planen  för  Alvesta  tätort  (antagen  av KF 2017-11-28)  anger  verksam-

heter  som  lämplig  markanvändning  i området  samt  att ett en drivme-

delsstation  lämpligen  kan anläggas  utmed  Lekarydsvägen.

Gällande  detaljplaner

Området  är inte  tidigare  reglerat  med  detaljplan.

Kommunala  beslut

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2017-05-30 (NFS 9 39) att
en detaljplan  för  området  kan upprättas  och  samrådas.

Nämnden  för  samhällsplanering  tog  den  20"1 8-08-28  (NFS  8) 51 ) beslu-

tet  att detaljplan  för  del av Lekaryd  9:2 m.fl.  (Trafikplats  Lekaryd)  ska

ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap @ 18, samt att detaljplanen
inte  bedöms  medföra  någon  betydande  miljöpåverkan.

Riksintressen

Planområdet  ligger  strax  söder  om väg  25 som  utgör  riksintresse  för

kommunikationer  i enlighet med 3 kap 8 9 miljöbalken.

Strax  väster  om planområdet  passerar  södra  stambanan  som  utgör  riks-

intresse för kommunikationer i enlighet med 3 kap 85 miljöbalken.

Planområdet  ligger  ca 300  meter  söder  om överföringsledningen  för

Bergaåsens  dricksvattenanIäggningar  som  är riksintresse  för  anlägg-

ningar för vattenförsörjning enligt 3 kap 8 @ miljöbalken.

Norr  och  öster  om planområdet  har  ett riksintresseområde  för  kulturmil-

jövård (Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-SpåningsIanda)  enligt 3 kap 6 9 mil-
jöbalken  utpekats.



Mellankommunala  intressen

Flera  av ovan  nämnda  riksintressen  berör  fler  kommuner,  men  planför-

slaget  bedöms  inte innebära  påverkan  på något  mellankommunalt  in-
tresse.

PLATSENS  FORUTSATTNINGAR

Mark  och  vegetation

Planområdet  består  av naturmark  i form  av blandskog  med  merpart  löv-

träd  och mycket  slyuppkomst.  Topografin  är överlag  plan  med  vissa

lågpartier  längs  Lekarydsvägen,  järnvägen  och inom  området.  Ett dike

för  avrinning  av dagvatten  från  Lekarydsvägen  ligger  precis  norr  om

planområdet.

Foton  överbefintlig  vegetationiområdet

I samband  med  framtagande  av Grönstrukturprogram  för  Alvesta  tätort

har  en översiktlig  naturvärdesinventering  utförts  för  Alvesta  tätort.  Det

har  inte  pekats  ut några  särskilda  naturvärden  inom  det  aktuella  plan-

området.  Området  har  för  grönstrukturprogrammet  även  inventerats  uti-

från  sociala  värden.  Inga  betydande  rekreations-  eller  vistelsevärden  i

området  har  pekats  ut i inventeringarna.

Befintlig  bebyggelse

Inom  planområdet  finns  ingen  befintlig  bebyggelse.  Närmsta  bostads-

bebyggelse  finns  ca 300  m norr  om planområdet,  på andra  sidan  väg

25, samt  300  m söder  om planområdet.

Gator  och  trafik

Planområdet  ligger  i anslutning  till Lekarydsvägen  (väg  736).  Vägens

hastighetsbegränsning  är 60 km/h  vid planområdet.  En busshållplats  för

kollektivtrafiken  finns  vid Lekarydsvägen  i höjd  med  planområdet.  Norr

om planområdet  ligger  väg 25 och  trafikplats  Lekaryd.  Strax  väster  om

planområdet  sträcker  sig Södra  stambanan.  Väg  25 och Södra  stamba-

nan är båda  transportleder  för  farligt  gods.



Foton  från Lekarydsvägen  ianslutning  till planområdet,  t. v. mot  norr  och t.h.
mot  söder.

Teknisk  försörjning

Verksamhetsområde  för  vatten  och avlopp  är idag inte  utbyggt  i områ-

det. En spillvattenledning  finns  emellertid  nedgrävd  i ledningsrättsområ-

det  mellan  Lekarydsvägen  och  planområdet.

Geotekniska  förhållanden

Enligt  SGU:s  översiktliga  jordartskartering  består  marken  av isälvssedi-

ment.

Ett aktsamhetsområde  för  jordsked,  utpekat  av SGU,  finns  väster  om

planområdet,  se det  röda  området  på bilden  nedan.  Då järnvägen  är be-

lägen  mellan  aktsamhetsområdet  och planområdet  är bedömningen  att

planområdet  inte  påverkas.

CJ  Planomåde
gA)itsamhetstimrlden  laidskred

?, , . , 5,o,i , , , !?O Meler



Enligt  SGU:s  sårbarhetskartering,  som  visar  grundvattnets  sårbarhet  vid

utsläpp  av förorening  på markytan,  så ligger  planområdet  inom  ett om-

råde  som klassas  som  hög sårbarhet.  Sårbarhetskarteringen  baseras

på markens  genomsläpplighet  och är ett underlag  för  bland  annat  rädd-

ningstjänsten.

Översvämningsrisk

DHl:s  skyfallskartering  visar  de beräknade  maximala  vattendjupen  (m)

och hastighetsvektorer  (m/s)  i samband  med  ett framtida  100-årsregn

(skyfall  som  har  en beräknad  återkomsttid  på 100  år). Karteringen  visar

att det  inom  planområdet  finns  några  lägre  partier  där  vatten  kan an-

samlas  vid kraftiga  skyfall,  dels  intill  ett vägawattningsdike  och dels  i ett

lågstråk  i nord-sydlig  riktning,  se bild nedan.  Enligt  skyfallskarteringen

kan djupet  på stående  vatten  i lågpartier  uppgå  till nästan  1 meter  i de

norra  delarna  av planområdet.

Förorenad  mark

Enligt  Länsstyrelsens  MIFO-inventering  finns  ingen  misstänkt  förorenad

mark  inom  planområdet.

Om en förorening  påträffas  har  fastighetsägare  och brukare  av fastig-

heten  skyldighet  att omgående  underrätta  tillsynsmyndigheten  enligt  10

kap. "I 1 !ffi miljöbalken.

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde  är beläget  norr  om väg  25. Gränsen  för  det  inre

vattenskyddsområdet  ligger  ca 500  meter  norr  om planområdet  på mot-

satt  sida  Lekarydsån  och  gränsen  för  det  yttre  vattenskyddsområdet  lig-

ger  ca 120  meter  norr  om planområdet.  Planområdet  är beläget  ned-

ströms.



Fornlämningar

Det  finns  inga  registrerade  fornlämningar  i området.  Marken  är starkt

påverkad  av människan  i modern  tid genom  bland  annat  flera  olika  väg-

och  järnvägsbyggnationer,  ledningsarbeten  och  diken.  Sannolikheten

för  fornlämningar  inom  området  bedöms  vara  ringa.

Om  fornlämningar  skulle  påträffas  vid markarbeten  eller  annat  arbete

finns  anmälningsplikt  enligt  2 kap.  5 e) kulturmiljölagen  (1988:950).

Strandskydd

Berörs  inte  av planförslaget.

Störningar

Farliqt  qods

Planområdet  ligger  vid väg  25 och  Södra  stambanan  som  båda  är

transportleder  för  farligt  gods.



PLANFöRSLAG

BEBYGGELSEOMRÅDEN

Drivmedelsförsäljning

Detaljplanen  medger  drivmedelsförsäIjning  (G).  Den  anläggning  som

planeras  är en automatstation.  Marken  regleras  med  egenskapsbe-

stämmelser  om  exploateringsgrad  30 % och  högsta  byggnadshöjd  på 8

meter.  Således  möjliggörs  uppförande  av skärmtak  vid drivmedelsstat-

ionen.  Byggnader  får  inte  uppföras  inom  30 meter  från  järnvägen  räknat

från  närmaste  spårmitt  i syfte  att säkerställa  ett  bebyggelsefritt  avstånd

mot  järnvägen.  För  att  säkerställa  en bebyggelsefri  säkerhetszon  från

Lekarydsvägen  får  byggnader  inte  uppföras  inom  12 meter  från  vägba-

nan.

Utöver  det  som  detaljplanen  reglerar  i enlighet  med  plan-  och  bygglagen

ska  anläggningens  utformning  även  följa  andra  lagar,  förordningar  och

föreskrifter  som  berör  drivmedelsstationer,  vilket  hanteras  i tillstånds-

processen  utifrån  brandfarlig  vara  (med  räddningstjänsten  som  tillsyns-

myndighet)  samt  i anmälningsprocessen  för  miljöfarlig  verksamhet  (med

Nämnden  för  myndighetsutövning  som  tillsynsmyndighet).  Exempelvis

ska  avstånd  mellan  järnvägens  kontaktledning  och  riskområde  för  ex-

plosiv  atmosfär  vara  minst  15 meter  enligt  de allmänna  råden  till elsä-

kerhetsföreskrifterna  (6 kap 10 !ffi i EKSÄK-FS 2008). Trafikverket re-
kommenderar  att cisterner  med  brandfarlig  vätska  som  ska  placeras

nära  en järnväg  anläggs  under  jord  för  att  minska  skaderisken  vid  en

olycka.  Om  en cistern  med  klass  'l -vara  (bensin  eller  E85)  är placerad

längre  bort  än 24 meterfrån  kontaktledningen  behövs  ingen  särskild  ut-

redning  för  att ledningen  ska  kunna  vara  spänningssatt  vid rengöring  av

cisternen  i samband  med  återkommande  kontroll.  Dessa  avstånd  be-

döms  kunna  uppfyllas  med  planförslaget.  Planområdesgränsen  är pla-

cerad  drygt  17-18  meter  från  kontaktledningen.

Skyltar

Skyltar/skyItpyIoner  och  flaggstänger  är möjliga  att uppföra  inom  plan-

området.  Dessa  omfattas  inte  av bestämmelser  om maximal  byggnads-

höjd  eller  att maken  inte  får  förses  med  byggnad  eftersom  de inte  utgör

byggnader.  Avståndet  mellan  skylt  och  vägbana  på allmän  väg  bör  inte

understiga  1,5  gånger  skyltens  höjd.



Illustration: Principskiss för W»flig  utformning av anläggningen



GATOR  OCH  TRAFIK

Gatunät

Planområdet  angörs  från  Lekarydsvägen  (allmän  väg  736)  söder  om

trafikplats  Lekaryd  vid väg  25.

Utfarter

In- och  utfart  till föreslagen  drivmedelsstation  sker  via  Lekarydsvägen.

Området  närmast  rampen  till väg  25 regleras  med  in-  och  utfartsförbud

för  att  säkerställa  god  trafiksäkerhet  i närheten  av på-  och  avfarter  till

riksvägen.

I enlighet  med  principskissen  ovan  planeras  anläggningen  utföras  med

separata  in- och  utfarter  för  att  trafiken  på anläggningen  inte  skall  alstra

onödiga  risker.  Med  separata  in- och  utfarter  behöver  inte  tankbilar  eller

andra  fordon  vända  inne  på anläggningens  yta  eller  backa  ut på Leka-

rydsvägen.  Då in- och  utfartsförbud  regleras  i den  norra  delen  av plan-

området  bedöms  infarten  kunna  placeras  i höjd  med  den  befintliga

busshållplatsen  på Lekarydsvägen  och  utfarten  ca 40 meter  söder  om

infarten.  Att  placering  av in- och  utfarter  sker  med  hänsyn  till trafiksä-

kerhet  avses  säkerställas  genom  lokala  trafikföreskrifter.

Gång-  och  cykelvägar

Då utbyggnad  av  gång-  och  cykel-

väg  längs  Lekarydsvägen  kan

komma  att  bli aktuellt,  har  planför-

slaget  anpassats  till att  möjliggöra

detta.  En eventuell  gång-  och  cykel-

väg  kan  lokaliseras  på den  östra  si-

dan  om Lekarydsvägen  fram  till

rampen  till väg  25. Förutsättning

finns  även  till en fortsättning  av gång

och  cykelvägen  på den  västra  sidan

om Lekarydsvägen  norr  drivmedels-

stationens  infart.

I1lustration  t.h. visarprincipskiss  över

möflig gång- och cykelväg

Kollektivtrafik

En befintlig  busshållplats  finns  utmed  östra  sidan  av Lekarydsvägen  i

höjd  med  planområdet.  Infart  till drivmedelsstationen  avses  placeras  i

höjd  med  busshållplatsen  och  utfart  ca  40 meter  söder  om busshållplat-

sen.  Då antalet  avgångar  och  påstigande  från  busshållplatsen  är  få be-



döms  inte  de tillkommande  in- och utfarterna  utgöra  en risk  för  trafiksä-
kerheten.

Tillräckliga  avstånd  mellan  busshållplatsen  och anläggningens  påfyll-

ningsplats,  mätarskåp,  avluftningsmynning  och pejlförskruvning  bedöms

kunna  uppfyllas  enligt  MSB:s  handbok"Hantering  av  brandfarliga  gaser

och  vätskor  på bensinstationer"  med  både  befintlig  och  eventuell  ny lo-

kalisering  av busshållplatsen.  Exempelvis  ska  avståndet  till påfyllnings-

anslutning  till cistern  vara  25 meter  och  avståndet  till mätarskåp  18 me-
ter.

TEKNISK  FöRSöRJNING

Dagvattenhantering

Dagvattnet  skall  hanteras  och  omhändertas  genom  lokal  fördröjning  och

enligt  gällande  regler  och föreskrifter  för  bensinstationer.  Platser  där

spill  eller  läckage  kan förekomma,  t ex lossnings-,  fyllnings-  och  töm-

ningsplatser,  ska  vara  utförda  så att  spill  eller  läckage  kan  tas om hand

om på ett säkert  sätt. Spillzoner  inom  anläggningen  ska  ha en tät ytbe-

läggning  och ett fall mot  en uppsamlingsbrunn  som  ansluts  till oljeavskil-

jare  klass  1. Utlopp  från  oljeavskiljare  avses  ske  till infiltrations-

bädd/stenkista.  Dagvattenhanteringen  hanteras  i anmälningsprocessen

som  handläggs  av kommunens  tillsynsmyndighet  (Nämnden  för  myn-

dighetsutövning).

Vatten  och  avlopp  (VA)

Anläggningen  avses  inte  anslutas  till kommunalt  vatten  och avlopp  då

VA-nätet  inte  är utbyggt  i området.  Det  behov  anläggningen  har  av vat-

ten  för  rengöring  och annat  underhåll  avses  lösas  genom  en portabel

vattentank.  Vid utbyggnad  av VA-nätet  i samband  med  utbyggnad  av

planerat  verksamhetsområde  öster  om Lekarydsvägen  (i enlighet  med

fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  tätort  och  pågående  planuppdrag  för

Spåningslanda  etapp  3) kan  anslutning  bli möjlig.

Närmsta  brandpost  ligger  ca 270  meter  norr  om planområdet  och  ska

försörja  räddningstjänsten  med  brandvatten  vid en eventuell  eldsvåda.

Vid  utbyggnad  av planerat  verksamhetsområde  öster  om Lekarydsvä-

gen  (Spåningslanda  etapp  3) ämnar  kommunen  att anlägga  ny brand-

post  inom  75 meter  från  drivmedelsstationen.

Elnät

Alvesta  Elnät  AB ansvarar  för  elförsörjningen  inom  området.

Avfall

Avfall  hanteras  inom  fastigheten.



KONSEKVENSER  AV  PLANFöRSLAGET

MiljökvaIitetsnormer

Vatten

Planområdets  recipient  är Lekarydsån  (Tvärån-Dansjön)  som (enligt  re-

dovisning  i VISS,  hämtad  2017-08-09)  uppnår  måttlig  ekologisk  status.

Bedömningen  är att Lekarydsån  ska  uppfylla  kvalitetskrav  god  ekologisk

status  2021.  Lekarydsån  uppnår  ej god  kemisk  ytvattenstatus  på grund

av kvicksilver  och bromerad  difenyleter  vilka  undantas  från  kvalitetskra-
Ven.

Väster  om planområdet  finns  en grundvattenförekomst,  Alvestaåsen,

som  (enligt  redovisning  i VISS,  hämtad  2017-08-07)  uppnår  god  kemisk

status  och  god  kvantitativ  status.

Planförslaget  bedöms  inte påverka  status  på vatten-  och grundvattenfö-

rekomster  negativt.  Då dagvatten  fördröjs  lokalt  enligt  gällande  regler  för

drivmedelsstationer  bedöms  inte  vattenavrinningen  till vatten-  eller

grundvattenförekomster  påverkas.  Se mer  under  Planförslag  -  Dagvat-

tenhantering.  Utöver  utformning  av spillzoner  med  anslutning  till oljeav-

skiljare  ställs  även  krav  på utformningen  av cistern  där  brandfarlig

vätska  förvaras,  så att spill  eller  utsläpp  inte  kan  spridas  okontrollerat,

vilket  minskar  risken  för  förorening  av mark  och  vatten  (samt  brandrisk).

Bland  annat  ska  påfylIningsansIutning  till cistern  förses  med  överfyll-

ningsskydd  och cistern  förlagd  i mark  ska  förses  med  korrosionsskydd.

Luft

Den  föreslagna  drivmedelsanläggningen  medför  en viss  trafikalstring  i

området,  vilket  kan medföra  en ökning  av luftföroreningar.  En ökad  tät-

het  av drivmedelsstationer  ger  emellertid  kortare  körsträckor  och  mot-

verkar  således  onödiga  transporter.  Lokaliseringen  i utkanten  av tätor-

ten intill  trafikplats  Lekaryd  skapar  god  tillgänglighet  från  väg  25 samt

från  de östra  delarna  av Alvesta  tätort,  utan  att öka  trafiken  genom  tätor-
ten.

De spridningsberäkningar  för luftföroreningar (NO;, PMI@ PM2,5 och
Bensen)  som  gjorts  för  gator  i Alvesta  tätort  2013  visar  inte  tecken  på

att miljökvaIitetsnormer  för  luftföroreningar  överskrids.  Däremot  visade

mätningarna att halten PMI(, i Alvesta är något hög  jämfört  med  det nat-
ionella miljömålet (16 !g/rna  jämfört med miljömålet 15 4g/rna).  Mätning-
en där  miljömålet  överskreds  (Allbogatan)  har  gjorts  på en gata  med

mer  trafik  än den  inom  planområdet.  Planens  genomförande  bedöms

inte  medföra  risk  för  överskridande  av miljökvalitetsnormer  för  luft ef-

tersom  trafiken  genom  tätorten  inte  bedöms  öka  till följd  av planförsla-

get.



Miljömål

Försäljning  av drivmedel  kan  generellt  bidra  till bilanvändningen  vilket

kan ge en negativ  påverkan  på miljömål  som  Begränsad  klimatpåverkan

och Frisk  luft. Men en ökad  täthet  av drivmedelsstationer  ger  kortare

körsträckor  och motverkar  således  onödiga  transporter.  Lokaliseringen  i

utkanten  av tätorten  intill  trafikplats  Lekaryd  skapar  god  tillgänglighet

från  väg  25 samt  de östra  delarna  av Alvesta  tätort,  utan  att öka  trafiken

genom  tätorten.

Försäljning  av fossila  drivmedel  kan förväntas  på platsen  vilket  är nega-

tivt  avseende  miljömålen  Begränsad  klimatpåverkan  och  Frisk  luft. Men

det  kan  även  komma  att ske  försäljning  av förnyelsebara  bränslen  vilket

då bidrar  till ökad  tillgång  på alternativa  drivmedel.  Vilken  typ  av driv-

medel  som  kommer  att säljas  hanteras  inte  i detaljplanen.

Planförslaget  bedöms  vara  positivt  för  miljömålet  God  bebyggd  miljö  då

anläggningen  inte  placeras  i närheten  av befintliga  eller  planerade  bo-

endemiljöer.  God  tillgänglighet  från  väg  25 medför  att tankbilar  inte  be-

höver  färdas  genom  tätorten  och  således  minskar  olycksrisken  i boen-

demiljöer  kopplad  till transport  av drivmedel  till anläggningen.

De krav  som  finns  på drivmedelsstationer  avseende  dagvattenhantering

och de goda  möjfigheter  att  fördröja  dagvatten  inom  fastigheten  medför

att risker  att påverka  vattendrag  och grundvattenförekomster  är låga

och bedömningen  är således  att miljömål  som  Grundvatten  av god  kva-

litet  och  Levande  sjöar  och vattendrag  inte  kommer  att påverkas  nega-
tivt.

Riksintressen

Bedömningen  är att genomförande  av detaljplanen  ej medför  påtaglig

skada  på närliggande  riksintressen  för  kommunikationer  (väg  25 och

järnvägen  Södra  stambanan)  eftersom  planförslaget  uppfyller  riktlinjer

om bebyggelsefritt  avstånd  och  det  är möjligt  att utforma  anläggningen

med  tillräckliga  säkerhetsavstånd  till järnvägens  kontaktledning.  Se mer

nedan  under  Hälsa  och  säkerhet.

Överföringsledning  för  Bergaåsens  dricksvattenanIäggningar  (riksin-

tresse  för  anläggningar  för  vattenförsörjning)  och  kulturmiljön  Hjärtanäs-

Dansjö-Gåvetorp-SpåningsIanda  (riksintresse  för  kulturmiljövård)  påver-

kas inte  av planförslaget.  På grund  av stora  höjdskillnader  inom  riksin-

tresseområdet  för  kulturmiljövård  bedöms  en pylon/skylt  med  en höjd  på

under  10 meter  inte  kunna  synas  från  mer  än väg 25 och  Lekarydsvä-

gen.  Siktavståndet  bedöms  vara  begränsat  och exempelvis  inte  påverka
Lekaryds  by eller  Spåningslanda.

Natur-  och  kulturmiljö

Grönyta  i form  av naturmark  tas i anspråk  för  drivmedelsstationen  men

inga  höga  naturvärden  eller  rekreationsvärden  har  identifierats  på plat-



sen enligt  de översiktliga  inventeringar  av naturvärden  och sociala  vär-

den som  har  utförts  i Alvesta  tätort.  Inga  värden  kopplade  till den riksin-

tressanta  kulturmiljön  Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-SpåningsIanda  på-

verkas  av förslaget.  Påverkan  på natur-  och kulturmiljö  bedöms  därmed
som  liten.

Visuell  miljö  och  landskapsbild

Den visuella  miljön  kommer  att förändras  då naturmark  omvandlas  till

en anläggning  med  hårdgjorda  ytor,  skärmtak  och skyltpylon.  Föränd-

ringen  av landskapsbilden  bedöms  ej ge betydande  miljöpåverkan  ef-

tersom  inga  större  ytor  tas i anspråk.  God  visibilitet  från  trafikleder  är en

viktig  förutsättning  för  föreslagen  anläggning.

Hälsa  och  säkerhet

Olycksrisk

Riskkällor  vid drivmedelsstationer  är lagring  av bensin  och diesel  under

mark,  lagring  av gasol  och etanol,  transport  till anläggningen  och loss-

ning.  Utformningen  av exempelvis  spillzon  och cistern  ska  minska  ris-

ken för  brand.  Vid lossning  (påfyllning  av cistern  från  tankbil)  finns  det

risk  att  explosiv  atmosfär  bildas  (lättantändliga  gas-  och luftblandning-

ar). För  att  förhindra  antändning  av explosiv  atmosfär  är det  t ex viktigt

att ett  tillräckligt  avstånd  hålls  mellan  klassat  område  och luftledningar,

så som  järnvägens  kontaktledning.

Utformning  av för  den  föreslagna  drivmedelsanIäggningen  ska  utöver

det  som  detaljplanen  reglerar  utgå  från  lagar,  förordningar  och  föreskrif-

ter  för  drivmedelsstationer,  som  bland  annat  beskrivs  i MBS:s  handbok

"Hantering  av brandfarliga  gaser  och  vätskor  på bensinstationer".  Med

planförslaget  bedöms  det  möjligt  att utforma  anläggningen  med  tillräck-

liga säkerhetsavstånd  från  riskkällor  som  påfyllningsplats,  mätarskåp,

avluftningsmynning  och pejlförskruvning  till närliggande  objekt  i form  av

järnvägens  kontaktledning  och busshållplatsen  vid Lekarydsvägen.

Detta  skall  säkerställas  i tillståndsprocessen  utifrån  brandfarlig  vara  som

handläggs  av räddningstjänsten.  En klassningsplan  för  redovisning  av

riskområden  ska  upprättas  för  anläggningen.

Området  där  planområdet  är lokaliserat  har  enligt  SGU:s  sårbarhetskar-

tering  hög sårbarhet  vid utsläpp  av förorening.  Om det  vid anläggningen

skulle  inträffa  en olycka  där  det  finns  risk  för  utsläpp  av farliga  ämnen  så

som  petroleumprodukter,  är det  således  av stor  betydelse  med  en god

beredskap.  Då anläggningen  utformas  enligt  gällande  krav  för  drivme-

delsanläggningar  bedöms  det  inte  finnas  betydande  risk  för  utsläpp  av
förorening  i mark.

Då drivmedelsstationen  inte  placeras  intill  befintliga  eller  planerade  bo-

stadsområden  begränsas  risker  och störningar  på människor.  Närmsta

avstånd  till planerade  bostadsområden  utpekade  i den  fördjupade  över-

siktsplanen  för  Alvesta  tätort  är ca 250  meter  (Spåningslanda  etapp  3).



Eftersom  anläggningen  planeras  att utgöras  av en obemannad  auto-

matstation  bedöms  olycksrisken  lägre  än vid en personintensiv  verk-

samhet.

Lokaliseringen  av anläggningen  i utkanten  av tätorten  intill  trafikplats

Lekaryd  skapar  god  tillgänglighet  från  väg 25 för  tankbilar  som  därmed

inte behöver  färdas  genom  tätorten,  vilket  minskar  olycksrisken  i boen-

demiljöer  kopplad  till transport  av drivmedel  till anläggningen.

Trafikmiljö

För  att trafiken  på anläggningen  inte  ska alstra  onödiga  risker  planeras

anläggningen  utföras  med  separata  in- och  utfarter.  Med  separata  in-

och utfarter  säkerställs  att tankbilar  eller  andra  fordon  inte  behöver

vända  inne  på anläggningens  yta eller  backa  ut på Lekarydsvägen.  Då

Lekarydsvägen  i höjd  med  föreslagen  anläggning  är hastighetsbegrän-

sad till 60 km/h  bedöms  inte betydande  risker  att alstras  med  anledning

av trafiken  på anläggningen.  Busshållplatsens  placering  i förhållande  till

anläggningens  in- och utfarter  bedöms  inte utgöra  en risk  för  trafiksä-

kerheten  då antalet  avgångar  och  påstigande  från  busshållplatsen  är få.

Farliqt  qods

Väg  25 och  Södra  stambanan  är båda  transportleder  för  farligt  gods.

Vad  gäller  olycksrisken  vid transportleder  för  farligt  gods  bör  enligt

RIKTSAM  (riktlinjer  för  riskhänsyn  vid samhällsplanering)  anläggningar

för  bilservice  tillåtas  30-70  meter  från  transportleder  med  farligt  gods.

Planområdets  avstånd  till väg  25 är ca 120  meter.  Således  bedöms

denna  transportled  inte  påverkas  av förslaget.  Avståndet  från  planom-

rådet  till järnvägen  är ca 17-18  meter,  men  då byggnation  medges  som

närmst  30 meter  från  järnvägen  och allmänna  råd om avstånd  till järn-

vägens  kontaktledning  går  att uppfylla,  bedöms  tillräckliga  säkerhetsav-

stånd  från  farligt  godsleden  ha beaktats.

Översvämninqsrisk

Föreslagen  drivmedelsförsäljningsanIäggning  bedöms  inte  påverkas  be-

tydligt  av den översvämningsrisk  som  råder  vid befintliga  lågpartier  i ter-

rängen,  se Platsens  förutsättningar  -  Oversvämningsrisk.  Vissa  av de

lägre  partierna  kommer  fyllas  ut för  att anlägga  en hårdgjord  yta men

planområdets  storlek  ger  förutsättningar  att bevara  delar  av natur-

marksytorna  för  möjlighet  till fördröjning.  Vid spillzoner  leds  dagvatten  till

oljeavskiljare  innan  infiltration.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet  norr  om väg  25 bedöms  inte påverkas  av planför-

slaget  eftersom  planområdet  är beläget  nedströms  vattenskyddsområ-

det  och dagvattenhanteringen  på föreslagen  anläggning  kommer  ske

enligt  gällande  krav  på drivmedelsstationer  (se även  P1anfi5rs(ag  -  Dag-

vattenhantering).



Resurshushållning

Aktuellt  planområde  anses  olämpligt  för  många  andra  markanvänd-

ningsområden  som  innebär  långvarig  vistelse  av människor  på grund  av

närheten  till transportleder  för  farligt  gods  och de risker  det  innebär.  Fö-

reslagen  markanvändning  för  drivmedelsförsäIjning  bedöms  därmed

som  god  hushållning  av mark.

Socialt  perspektiv

Planförslaget  bedöms  inte medföra  några  konsekvenser  ur socialt  per-
spektiv.

Ekonomiska  konsekvenser

Planförslaget  bedöms  ha positiva  ekonomiska  konsekvenser  i form  av

att bidra  till utökad  service  i Alvesta  tätort.

Exploatören  får  positiva  ekonomiska  konsekvenser.

BEHOVSBEDöMNING

Om genomförandet  av en detaljplan  antas  medföra  betydande  miljöpå-

verkan  ska  en miIjökonsekvensbeskrivning  (MKB)  upprättas  enligt  4

kap. 34 e) PBL och enligt 6 kap. 11 fi miljöbalken. Behovsbedömningen
görs  för  att utreda  om genomförandet  av en detaljplan  kan antas  med-

föra  betydande  miljöpåverkan  enligt  förordningen  om MKB  (1998:905).

Förutsättningar

Planområdet  består  av naturmark  med  låga  natur-  och  rekreationsvär-

den. Närheten  till transportleder  för  farligt  gods  gör  att marken  är olämp-

lig för  många  andra  markanvändningsområden  som  innebär  långvarig

vistelse  av människor.

Planens  styrande  egenskaper

Planförslaget  medger  drivmedelsförsäIjning.  Omfattningen  av bebyg-

gelse  begränsas  till yta och  höjd.

Planens  tänkbara  effekter

En drivmedelsstation  i enlighet  med  planförslaget  förväntas  kunna  an-

läggas  under  genomförandetiden  (5 år).

Bedömning

Föreslagen  markanvändning  i form  av drivmedelsförsäljning  bedöms

lämpligt  på platsen  och en god hushållning  av mark.  Risker  kopplat  till

drivmedelsstationer  och närheten  till transportleder  för  farligt  gods  beak-

tas  genom  att det  säkerställs  att anläggningen  kan uppföras  med  till-



räckliga  säkerhetsavstånd  från  bebyggelse  och infrastruktur.  Ingen  på-

taglig  skada  bedöms  ske  på riksintressen.  Loka)iseringen  i utkanten  av

tätorten  och  nära  en större  trafikled  bedöms  god  för  att inte öka  trafiken

eller  transport  av drivmedel  genom  tätorten.

Förslaget  till detaljplan  bedöms  inte medföra  betydande  miljöpåverkan

så som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 @.



GENOMFöRANDE

Organisatoriska  frågor

Tidplan

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt 5 kap 6 fi PBL.
Detaljplanen  har  sänds  ut för  samråd  under  maj  och  juni  månad  år

2018.  Planförslaget  ska  ställas  ut för  granskning  under  minst  två  veckor

innan  ett  slutligt  planförslag  kan  antas.

Berörda  har  möjlighet  att  lämna  synpunkter  i samrådsskedet  och  i

granskningsskedet.

Genomförandetid

Planens  genomförandetid  är satt  till 5 år. Genomförandetiden  räknas

från  det  datum  planen  vinner  laga  kraft.

Ansvarsfördelning

Alvesta  kommun  har  ansvar  att  ansöka  om  fastighetsreglering  så att

den  samfällda  marken  i Lekaryd  S:1 ska  föras  över  till kommunens  fas-

tighet  Lekaryd  9:2.  Alvesta  kommun  har  ansvar  för  upprättande  av de-

taljplanen  och  ansökande  om  fastighetsbildning  för  den  föreslagna  fas-

tigheten  med  ändamålet  drivmedeIsförsäljning.

Fastighetsägare  har  ansvar  för  genomförandet  av detaljplanen  inom

den  egna  fastigheten.  Likaså  har  fastighetsägare  ansvar  för  den  fort-

satta  driffen  inom  den  egna  fastigheten.

Ekonomiska  frågor

Ett  planavtal  har  tecknats  med  den  exploatör  som  har  ansökt  om plan-

läggningen.  Avtalet  reglerar  kostnad  för  planarbetet.

Försäljning  av fastigheten  kommer  att regleras  i köpeavtal.

Effersom  genomförandet  av detaljplanen  inte  bedöms  kräva  ytterligare

reglering,  finns  inte  någon  avsikt  att  skriva  ett  genomförandeavtal.  De-

taljplanens  genomförande  sker  således  i enlighet  med  detaljplanens  be-

stämmelser.

Tekniska  frågor

Vatten  och  avlopp

Anläggningen  avses  inte  anslutas  till kommunalt  vatten  och  avlopp.



Brandpost  finns  ca 270  meter  norr  om planområdet  och ska skyltas  från

drivmedelsanläggningen.  Vid  utbyggnad  av planerat  verksamhetsom-

råde  öster  om Lekarydsvägen  ämnar  kommunen  att anlägga  en brand-

post  inom  75 meter  från  drivmedelsstationen.

Alvesta  Elnät  AB  ansvarar  för  elförsörjningen  inom  området.

Placering  av in- och utfarter  avses  regleras  genom  lokala  trafikföreskrif-

ter  innan  försäljning  av fastigheten  sker.

Fastighetsrättsliga  frågor

Marksamfällighet

Kommunen  avser  att köpa  in delar  av marken  i samfälligheten  Lekaryd

S:1 utmed  Södra  stambanan  söder  om väg  25, då samfälligheten  i detta

område  inte  längre  fyller  någon  funktion  (området  har  tidigare  utgjorts
av väg).

Fastiqhetsreqlerinq

I samband  med  detaljplanens  genomförande  ska  mark  från  marksamfäl-

ligheten  Lekaryd  S:1 föras  över  till fastigheten  Lekaryd  9:2, varpå  mark

från  fastigheten  Lekaryd  9:2 ska  avstyckas  till en fastighet  med  ända-

målet  drivmedeIsförsäIjning.

Ledningsrätt

En ledningsrätt  sträcker  sig utmed  Lekarydsvägen  i anslutning  till plan-

områdets  östra  gräns  och nyttjas  idag  för  en nedgräven  spillvattenled-

ning.  Ledningsrättshavare  ärAlvesta  kommun.  Inom  ledningsrättsområ-

det  kommer  in- och utfart  till föreslagen  drivmedelsstation  att anläggas.

Utöver  detta  bedöms  inte ledningsrätten  påverkas  av planförslaget.

Konsekvenser  på fastiqhetsnivå

Fastighet  (inom  planområdet)  Sammanfattning  av konsekvenser

Lekaryd  9:2 Tidigare  icke  planlagd  naturmark  planläggs

som  kvartersmark  med  ändamålet  drivme-

delsförsäljning.  Marken  som  planläggs  kom-

mer  avstyckas  till en ny fastighet.

Öster  om planområdet  omfattas  fastigheten

av en ledningsrätt  och inom  detta  område

kommer  in- och utfart  till föreslagen  drivme-

delsstation  att anläggas.  Väster  om planom-



rådet  omfattas  fastigheten  av ett  servitut  som

inte bedöms  påverkas  av planförslaget.

Lekaryd  S:1 Del av marksamfällighet  planläggs  som  kvar-

tersmark  med  ändamålet  drivmedelsförsälj-

ning.  Då berörd  del av samfälligheten  inte

längre  har  någon  funktion  bedöms  detta  inte

orsaka  några  negativa  konsekvenser.  Vid

detaljplanens  genomförande  ska  mark  från

Lekaryd  S:1 föras  över  till Lekaryd  9:2  varpå

mark  från  Lekaryd  9:2 avstyckas  till en ny

fastighet.

I anslutning  till planområdets  västra  gräns

omfattas  fastigheten  av ett  servitut  som  inte

bedöms  påverkas  av planförslaget.

Lekaryd  15:1 Fastigheten  omfattar  järnvägsområdet.  Av-

ståndet  från  fastighetsgränsen  till planområ-

det  är ca 15 meter.  Fastigheten  bedöms  inte

påverkas  av planförslaget  eftersom  säker-

hetsavstånd  till järnvägen  beaktas.
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Checklista  för  behovsbedömning

Bilaga  till granskningshandling  för  detaljplan  för  del av Lekaryd  9:2 m.fl. (Trafikplats  Lekaryd)

NeOativ påverkan Positiv  påverkan
Ingen

påv

Ben5ts

ei KommentarerStor I Måtilig I Liten Liten I Målflig I Slor
Miljö

MiIjökvalitetsnormer x

Vattenavrinningen  till vatten-  och

grundvattenförekomster  bedöms  inte

påverkas  då dagvatten  fördröjs  lokalt  och

enligt  gällande  regler  för

drivmedelsstationer  vilka  b! a ställer  krav

på oljeavskiljare.  Planförslaget  medför  viss

trafikalstring  i området,  men  trafiken

genom  tätorken  bedöms  inte  öka.

Miljömål  - nationella  och

regionala x

Försäljning  av fossila  bränslen  och

bidragande  till bilanvändning  kan  vara

negativt  för  målen  Frisk  luft  och Begränsad

klimatpåverkan,  men  anläggningen  kan

också  komma  att bidra  till tillgången  på

alternativa  drivmedel.  Ökad  täthet  av

tankställen  ger  kortare  körsträckor  och

motverkar  onödiga  transporter.

Anläggningen  placeras  inte i närheten  av

befintliga  eller  planerade  bostäder  och är

därmed  inte  negativ  för  målet  God

bebyggd  miljö.  Målen  Grundvatten  av god

kvalitet  och  Levande  sjöar  och  vattendrag

bedöms  inte  påverkas  då dagvatten

ft)rdröjs  lokalt  och  enligt  gällande  krav  på

bensinstationer.Miljömål  - lokala x

Riksintressen

Naturvård x

Rörligt  friluftsliv x

Kulturmiljö x

Riksintresset  Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-

Spåningslanda  m utpekat  norr  om väg  25

men  bedöms  inte  påverkas  då

planförslaget  inte  påverkar  riksintressets

värden  och  föreslagen  anläggning  inte

kommer  vara  synlig  från  de riksintressanta

miljöerna.

Annat x

Planområdet  är  beläget  nära  väg  25 och

järnvägen  Södra  stambanan  (RI för

kommunikationer).  Då planförslaget

uppfyller  riktlinjer  om  bebyggelsefritt

avstånd  och andra  säkerhetsavstånd

bedöms  ej påtaglig  skada  ske.

Överföringsledning  för  Bergaåsens

dricksvattenanIäggningar  (riksintresse  för

anläggningar  för  vattenförsörjning)

bedöms  ej påverkas.

Naturmiljö

Växt-  och  djurliv,  hotade  arter x

Planområdet  bedöms  ej innehålla  höga

naturvärden.

Naturreservat,  Natura2000,

Biotopskydd x

Spridningskorridorer,  grön-  och

vattensamband x

Kulturmiljö

Fornminnen x

Det  finns  inga  kända  fornlämningar  på

platsen.

Kulturhistorisk  miljö,

kulturmiljöprogram x

Kultumiiljöerna  vid Lekaryds  by och

Spåningslanda  påverkas  inte  av

planförslaget.



Visuell  miljö

Landskapsbild,  stadsbild x

Den  visuella  miljön  kommer  att  förändras

då naturmark  omvandlas  till en anläggning

med  hårdgjorda  ytor,  skärmtak  och

skyltpylon.  Förändringen  bedöms  ej vara

betydande  eftersom  inga  sR)rre  ytor  tas  i

anspråk.  Bestämmelser  om högsta

byggnadshöjd  och  exploateringsgrad

bedöms  innebära  att  skala  på bebyggelse  i

rÖl'liållande  tll omgtvn!ng  ej påverkas.  God

visibilitet  från  trafikleder  är en viktig

ftim+e;i++ning  för  föreslagen  anläggning.

Fysiska  ingrepp,  nya  element x

Skala  och  sammanhang x

Estetik,  närmiljö x

Rekreation

Tillgänglighet,  barriärer x Platsen  bedöms  ej vara  av värde  för

grönstruktur  eller  rekreation.Aktivitet,  lek,  friluffsliv x

Grönstruktur,  parkmiljö,

vattenmiljö x

Strandskydd x

Hälsa,  störningsrisker

Buller,  vibrationer x

Luftkvalitet,  utsläpp,  lukt,

allergier x

Planförslaget  medför  viss  trafikalstring

men  trafiken  genom  tätorten  bedöms  inte

öka.

Lokalklimat,  vindförhållanden x

Ljusförhållanden,  Ijussken,

skuggeffekter x

Radon x

Strålning,  elektromagnetiska  fält x

Säkerhet

Trafikmiljö,  GC-vägar,

kollektMrafik,  olycksrisk x

In- och  utfartsförbud  i norra  delen  av

planområdet  syftar  att säkerställa

trafiksäkerheten  i förhållande  till på-  och

avfart  till väg  25. Befintlig  busshållplats

bedf5ms  inte  påverkas  av planförslaget.

Planförslaget  har  anpassats  för  att

möjiggöra  eventuell  framtida  GC-väg

utmed  Lekarydsvägen.

Farligt  gods x

Väg  25 och  Södra  Ötambanan  är farligt

godsleder.  Enligt  RIKTSAM  bör

anläggningar  för  bilservice  tillåtas  30 m

från  transportlederna.  Delar  av

planområdet  ligger  närmre  järnvägen  men

då byggrätten  avgränsas  och  allmänna  råd

om avstånd  till kontaktledningen  uppfylls,

bedöms  tillräckliga  säkerhetsavstånd  ha

beaktats.

Explosionsrisk x

Anläggningen  bedöms  kunna  utformas  så

att  riskområde  för  explosiv  atmosfär  har  ett

tillräckligt  avstånd  till luffledningar.

Ras  och  skred x

Planområdet  bedöms  ej påverkas  av

aktsamhetsområde  för  jordskred  som

pekats  ut väster  om  järnvägen.

Översvämning x

Vissa  lågpartier  där  vatten  idag  kan  bli

stående  vid skyfall  kommer  fyllas  ut men

planområdets  storlek  ger  förutsättningar

att  bevara  delar  av naturmarksytorna  för

möjighet  till fördröjning.

Mark  och  vatten

Markförhållanden,

grundläggning,  sättningar x

Markförhållandena  bedt)ms  goda  för

föreslagen  anläggning.

Markföroreningar x

Det  finns  inga  misstänka  föroreningar  inom

planområdet.  Dagvattenhanteringen

kommer  ske  med  oljeavskiljare  enligt

gällande  krav  på drivmedelsstationer.

Grundvatten,  ytvatten,

awinningsområden x

Bedöms  inte  påverkas  negativt  då

dagvatten  ska  fördröjas  lokalt  och  enligt

gauande  regler  för  drivmedelsstationer

vil[a  bl a ställer  krav  på oljeavskiljare.

Vattenskyddsområdet  norr  om väg  25 är

beläget  uppstn5ms  planområdet.

Vattendrag,  strandlinje x

Skyddsområde  för  vatten x

Dagvatten,  spillvaffen x



Hushållning

Befintlig  infrastruktur x

Föreslagen  drivmedelsstation  ansluts  till

befintlig  väg.  Spillvattenledning  i

anslutning  till planområdet  bedöms  inte

påverkas.

Markanvändning x

Aktuellt  planområde  anses  olämpligt  för

många  andra  markanvändningsområden

som  innebär  långvarig  vistelse  av

människor  på grund  av närheten  till

transportleder  för  farligt  gods  och  de risker

det  innebär.

Återvinning x

Energiförsö2ning x Elnätet  är inte  utbyggt  till området  idag.

Transport x

En ökad  täthet  av drivmedelsstationer  ger

kortare  körsträckor  vilket  motverkar

onödiga  transporter.  Lokaliseringen  i

utkanten  av tätorten  intill  trafikplats

Lekaryd  skapar  god  tillgänglighet  från  väg

25 samt  de östra  delarna  av Alvesta  tätort,

utan  att öka  trafiken  genom  tätorten.

Byggavfail x

Övrigt x

Socialt  perspektiv

Tillgänglighet  vid

funktionsnedsättning x

Segregation/  integration x

Barnperspektivet x

Medborgarperspektiv x

Föreslagen  anläggning  bidrar  till ökad

service  i tätorten.

Annat x

Övriga  planeringsarbeten

Framtida  exploatering x

Planförslaget  bedöms  vara  förenligt  med

framtida  planer  på utveckling  av

verksamhetsmark  öster  om planområdet

enligt  den  fördjupade  översiktsplanen  för

Alvesta  tätort.  Planer  på nya

bostadsmiljöer  enligt  FÖP  bedöms  ha

tillräckligt  avstånd  från  föreslagen

anläggning.

Översiktsplan x

Planförslaget  är  förenligt  med

intentionerna  i den  fördjupade

översiktplanen  för  Alvesta  tätort.

Gällande  planer x

Pågående  planläggning x

Mellankommunala  intressen x

Sammanfattande  bedömning

Föreslagen  markanvändning  i form  av drivmedelsförsäljning  bedöms  lämpligt  på platsen  och  en god  hushållning  av mark.  Risker

kopplat  till drivmedelsstationer  och närheten  till  transportleder  för  farligt  gods  beaktas  genom  att det  säkerställs  att anläggningen

kan  uppföras  med  tillräckliga  säkerhetsavstånd  från  bebyggelse  och  infrastruktur.  Ingen  påtaglig  skada  bedöms  ske  på

riksintressen.  Lokaliseringen  i utkanten  av tätorten  och  nära  en större  trafikled  bedöms  god  för  att inte  öka  trafiken  eller  transport

av drivmedel  genom  tätorten.

Bedömning Krav  på redovisning

Mycket  liten  mi1j5påverkan.

MiljÖkonsekvenserna  redovisas  i planbeskrivningen.Viss  men  ej betydande  miljöpåverkan x

Betydande  miljöpåverkan Separat  miIjökonsekvensbeskrivning,  MKB,  krävs.

Handläggare  och  ansvarsområde Datum Signatur

Sofie  von  Elern 2018-08-10
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