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Ändring av detaljplan A194 för Högåsen 2 m.fl. i Al-
vesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2016-11-02 – 2016-11-23. 
Under samrådstiden har 12 yttranden utan erinran och 2 yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar synpunkter kring att redovisa bullersituationen och tydlig-
göra fornlämningssituationen. En synpunkt har inkommit om att ytterligare bygg-
nation ej bör medges. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har inte föran-
lett ändring av planförslaget, men planbeskrivningen har kompletterats med ytter-
ligare information. 

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till ändring av detaljplan A194 för Högåsen 2 och 8 ska ställas ut 
för granskning enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

 

PLANENS SYFTE 

Ändring av detaljplan A194 syftar till att möjliggöra permanentning av den till-
byggnad (kallad Solsidan) på fastigheten Högåsen 2 som genomfördes 2014. 

Förslaget avser endast justering av exploateringsgraden för berörda fastigheter, 
från 35 % till 40 % bruttoarea per fastighetsarea. 

 

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: 

7 st fastighetsägare  

Lantmäteriet 

Region Kronoberg  

Värends Räddningstjänst 

Omsorgsnämnden 

Nämnden för myndighetsutövning 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen 

N.N., Fastighet # 

 

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

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på att kommunen ändrar exploateringsgraden. 
Det är bra att detaljplanen ses över så att den till stor del redan befintliga bygg-
nationen inom området blir planenlig. Den ytterligare byggnation som kan till-
komma i och med ändringen är i förhållandevis liten och bör inte, enligt Länssty-
relsens uppfattning, innebära  några negativa konsekvenser. Länsstyrelsen kan 
inte se att några överprövningsfrågor berörs av ändringen. 

Buller 

Länsstyrelsen erinrar om att buller från omgivande bullerkällor samt utifrån fram-
tida prognoser ska hanteras i detaljplanen enligt PBL 4 kap 33a §. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 

Inom fastigheten Högåsen 2 ligger ett större förhistoriskt gravröse, RAÄ Aringsås 
54:1. Gravröset är 25 m i diameter. Länsstyrelsen konstaterar att detta område är 
skyddat från byggnation genom prickmark.  

Länsstyrelsen vill här ändå upplysa om att när en fornlämningsförklarad grav 
väntas beröras av exploateringsåtgärder har Länsstyrelsen i Kronoberg som rutin 
att tillskriva berörd grav ett villkorat fornlämningsområde om 30 meter runtom-
kring fornlämningens ytterkant som skyddsområde. 

Ingrepp i fornlämning eller villkorat fornlämningsområde fodrar särskilt tillstånd 
enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen ska vid en tillståndsansökan ta ställning till 
fornlämningars bevarandevärde. Länsstyrelsen kan sannolikt medge tillstånd till 
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ingrepp i fornlämningen eller dess fornlämningsområde, men tillståndet kan vara 
villkorat med krav på arkeologiska undersökningar, vilka bekostas av exploatö-
ren. 

 

Kommentar: 

Eftersom planförslaget endast hanterar en ökad exploateringsgrad berörs inga 
andra delar av gällande detaljplan. Användningsområdet B (bostäder) kvarstår 
liksom övriga regleringar, såsom antal våningar och mark som ej får bebyggas. 
Kommunen gör därmed bedömningen att regleringen i 4 kap. 33 a § inte är till-
lämplig för gällande planförslag. Kommunen har dock sedan tidigare tagit fram en 
översiktlig bullerkartering för Alvesta tätort och har kompletterat planbeskriv-
ningen med av Länsstyrelsen begärd redovisning. 

Kommunen anser att fornlämningssituationen är tydligt redovisad på plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras med en kommentar om tillståndsplikt för ingrepp 
i fornlämningar. 

 

2. N.N., Fastighet # 

Tycker inte tomten skall bebyggas. Om den ändå blir bebyggd får det inte bli 
högre än 1 våning högt, så att vår utsikt försvinner. 

Kommentar:  

Detaljplan A194 medger idag byggnation enligt plankartan, vilket innebär bostä-
der i en våning. 

Förändringen som kommunen nu föreslår berör inte var på fastigheten byggnat-
ion får ske eller med hur höga byggnader. Planförslaget berör enbart hur stor del 
av fastigheten som får bebyggas (exploateringsgrad). Kommunen avser inte be-
gränsa möjligheten att bebygga de fastigheter som berörs. 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2016-11-24 

 

Patrik Karlsson 

planarkitekt 


