
1

Detaljplan för
SPÅNINGSLANDA, SYDVÄSTRA DELEN
Väg och bostäder etapp 1

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING - UPPFÖLJ-
NING AV MILJÖASPEKTER mm
(Miljöbalken 6 kap, 16§)

Denna sammanställning redovisas i samband med antagande av
detaljplanen och görs då tillgänglig för dem med vilka samråd om
MKB:n skett.

INTEGRERING AV MILJÖASPEKTERNA I PLANEN

Grönstruktur

Befintlig naturmark med gångstråk kopplas till bostadsområdet och
stor del av tomterna får minst en sida mot grönområde. Befintlig bäck
och värdefulla träd bevaras.

Dagvatten

Dagvatten leds i dikessystem, fördröjs i gator, i grönområden och på
tomter samt kopplas till dagvattendamm som också utgör ett estetiskt
tilltalande inslag i parkmiljö. Åtgärderna minskar risken för olägenhe-
ter vid höga flöden.

Natur och landskap

Området övergår från ett större skogsområde till en mera fragmente-
rad miljö där grönstråken binds samman. Bebyggelsestrukturen an-
passas till terrängen.

Rekreation

Planen gör att rekreationsområdet vid Spåningslanda och sjön Spå-
nen blir mer lättillgängligt.

Stenmurar
De flesta stenmurar inom området bevaras i sin helhet och integreras
i den gröna miljön. Även ett par gamla grindstolpar bevaras.
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Fornlämningar

De fornlämningar som ligger i anslutning till huvudgatan läggs i grön-
område norr om vägen och med skyddszoner på minst 20 meter.
Fornlämningen i den östra delen hålls samman med närbeläget riks-
intresseområde. Fornlämningarna blir genom planen mera synliga
och tillgängliga för allmänheten.

Infrastrukturen

Planen medför en rimlig fördelning av trafiken och bra möjligheter för
de boende på östra Alvesta att nå sina målpunkter. Ett genomföran-
de av planen medför stor positiv påverkan på trafiksituationen i när-
området.
Området basförsörjes med bioenergi och energihushållning priorite-
ras.

Människorna

Planen påverkar inte människors hälsa i någon betydande utsträck-
ning annat än med koppling till att planen bidrar till utveckling av mil-
jömålet God bebyggd miljö bl a genom begränsad klimatpåverkan,
säkrare transportvägar och tillgänglig natur och kultur.

BEAKTANDE AV SYNPUNKTERNA FRÅN MKB-SAMRÅDET

De synpunkter som kommit in har i huvudsak gällt infrastruktur/trafik,
fornlämningar och formalia kring uppföljning av miljöaspekterna.

(Inkomna synpunkter från samrådet på miljökonsekvensbeskrivningen har redovisats, be-
mötts och kommenterats i samrådsredogörelsen samt utlåtandet till detaljplanen)

Uppföljning

Redovisning av hur miljöaspekterna följs upp sker genom denna
sammanställning. Planbeskrivningen har kompletterats med en
sammanfattning av MKB:n.

Fornlämningar

Lämningarna har genom planen försetts med erfoderliga skyddszo-
ner. Fornlämningen i östra delen hålls samman med riksintresseom-
rådet genom att vägdragningen ändrats i denna del.

Infrastruktur

Synpunkterna beaktas genom att de uppföljningar görs som redovi-
sas nedan under rubriken ”ÅTGÄRDER SOM AVSES VIDTAGAS
FÖR UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING”.
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SKÄL TILL VAL AV PLANEN (HUVUDALTERNATIVET) I
STÄLLET FÖR DE ALTERNATIV SOM VARIT FÖREMÅL FÖR
ÖVERVÄGANDE

Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen kommer någon betydande
miljöpåverkan inte att uppstå vid genomförandet av detaljplanen för ny väg
och nytt bostadsområde, etapp 1, Spåningslanda. Skillnaderna i påverkan
mellan utredningsalternativen ”strikt rutnätsmönster”, ”angöring enbart via
Tallvägen” och huvudalternativet, alltså själva planen, är små. Den största
skillnaden ligger mellan dessa olika alternativ och nollalternativet.
Med stöd av ovanstående bedömning och att kommunens översiktsplan
har pekat ut huvudalternativet väljs detta. Huvudalternativet innebär dess-
utom att trafiken från området får en rimlig fördelning med positiv påverkan
på trafiksituationen i området.

ÅTGÄRDER SOM AVSES ATT VIDTAS FÖR UPPFÖLJNING OCH
ÖVERVAKNING AV MILJÖPÅVERKAN

Planmässig uppföljning

I samband med uppdatering av kommunens översiktsplan vägs in
vad som framkommit bl a vad gäller utveckling av gång- och cykel-
vägar och säkra anslutningar för tillkommande områden. Här följs
också inriktningen upp om friluftsliv och rekreation.

Skötselplan upprättas som stöd för skötsel av park och naturmark för
bästa beaktande av miljöaspekterna. Inriktningen skall vara att så
mycket befintliga träd och andra växter som möjligt skall bevaras ef-
ter försiktig utglesning.

Uppföljning av dagvattenåtgärder förs till programarbetet för dagvat-
tenhantering som en följd av kommunens ÖP.

I pågående trafikplanering med åtföljande åtgärdsplan för Alvesta
tätort vägs in vad som framkommit bl a vad gäller bevakning av tra-
fikflöden.

Buller och luftkvalité följs upp fortlöpande genom bygg- och miljökon-
torets miljöövervakning.

Grönstruktur och dagvatten

I anslutning till antagandet av planen upprättar FSP/Park en skötsel-
plan. Denna skall dokumentera bl a vilka träd och annan växtlighet
som skall sparas, vilka åtgärder som krävs för utglesning och skötsel
samt former för eventuellt behov av omlokalisering av lekplatsen.
Skötselplanen blir ett viktigt underlag för berörda bl a inför lednings-
dragningar mm i grönområdena.
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Fornminnen

I anslutning till utställning av planen markeras fornminnena med dess
skyddszoner i fält. Inför schaktningsarbeten stängslas dessa områ-
den in så att inte fornlämningarna kan skadas.

Fortsatt dialog sker med länsstyrelsen om bl a synliggörande av forn-
lämningarna. Lättillgängliga beskrivningar om riksintresset tas fram.

Infrastruktur

Kompletterande trafikmätningar sker innan exploateringen. Uppföl-
jande mätningar sker när exploateringen kommit en bit och när den
är fullt genomförd.

Hastighetsöversyn sker av samtliga gator på östra Alvesta.

Samråd sker med de boende på Tallvägen, Högalundsvägen m fl
berörda gator om utformning av åtgärder för att gatumiljön blir trygg
och säker och gynnar låga hastigheter. Uppföljande samråd sker
också en tid efter genomförandet.

Tyréns trafikutredning utgör underlag vad gäller bl a utformning av
gator och hastigheter.

Kollektivtrafikfrågorna följs upp parallellt med plangenomförandet.

Människorna

Som ett led i projektet Uthållig kommun sätts särskilda kriterier för
genomförandet av planen. Dessa har sin grund i uthållighets- och
gestaltningsprinciper. Uppföljning sker i projektet Uthållig kommun
och redovisas till bl a Energimyndigheten.
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Ulf Arvidsson Ingalill Ljungdahl
Förvaltningschef Planingenjör


