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Detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen) 

i Alvesta tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-07-30. 
Under granskningstiden har 10 yttranden utan synpunkter och 6 yttranden med 
synpunkter inkommit.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor beträffande trädallé 
inom planområdet, möjlighet till allmän parkering samt rörande kabelstråk i när-
området.   

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planbeskrivningen.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

Nämnden för samhällsplanering föreslås att, med stöd av plan- och byggla-
gen 5 kap 27 §, anta detaljplanen upprättad 2018-02-26, reviderad  
2018-06-01.  
 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom 
förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort. 
 

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN  

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-07-30. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Centralplan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. 

Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar.  
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

E.ON Energidistribution AB 

Fastighetsägare NN, fastighet XX  

Polismyndigheten 

Nämnden för myndighetsutövning 

Lantmäterimyndigheten 

Trafikverket 

Alvesta Folkets hus 

Värends räddningstjänst 

Region Kronoberg 

ICA Fastigheter Sverige AB 

 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelen Kronoberg 

Fastighetsägare NN, fastighet XX  

ICA Supermarket Alvesta 

Hårmagazinet i Alvesta AB  

Alvestabon NN (fastighetsbeteckning ej angiven).  

Wexnet AB 

 
De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelen Kronoberg 

Träd inom planområdet 

Länsstyrelsen framför i sitt yttrande att kommunen anger i samrådsredogörelsen 
att den trädrad som finns inom planområdet och som kan vara biotopsskyddad 
(allé) inte kommer att kunna skyddas i detaljplanen. Alvesta kommun har därav 
2018-05-15 inlämnat en ansökan om dispens från biotopsskyddet. Länsstyrelsen 
erinrar om att detaljplanen inte bör antas förrän beslut är fattat i biotopskyddsä-
rendet eftersom detta beslut styr möjligheten att genomföra planen. 
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Buller 

Länsstyrelsen erinrar om att bullerberäkningen som bifogas planhandlingarna har 
justerats efter Trafikverkets trafikuppgifter för år 2018 och för prognosen för år 
2040. En planbestämmelse har införts som reglerar att om 60 dBA vid bostads-
byggnadens fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i lägenheter 
större än 35 m2 orienteras mot en ljuddämpad sida. Länsstyrelsen har inga ytter-
ligare synpunkter. 

Trafik 

Trafikverket som har tagit del av ärendet anger att de synpunkter som framfördes 
i samrådsskedet har beaktats. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen vill här uppmärksamma på planområdet ligger inom avrinningsom-
rådet till sjön Salen. Det är därmed lämpligare att ange att recipient Salen istället 
för att ange vilka delavrinningsområden som planområdet ingår i. Kommunen har 
i planbeskrivningen förtydligat hur dagvattenhanteringen kan lösas. Gällande 
MKN för luft har planbeskrivningen kompletterats med information avseende 
detta. 

Kommentar 

Länsstyrelsen Kronoberg har den 2018-08-20 meddelat att allén inom planområ-
det inte är biotopskyddad eftersom det inte är en övervägande del (mer än hälf-
ten) som utgörs av vuxna träd. Därmed krävs inte ansökan om dispens från bio-
topskyddet. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i bröst-
höjd eller har uppnått en ålder av 30 år. Ärendet är därmed avslutat.  

Planbeskrivningen korrigeras gällande det avrinningsområde som planområdet 
ligger inom.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX  

Alvestabon framför att förslaget är mycket bra, men menar att nya parkerings-
platser bör skapas bakom det tilltänka huset/husen. Alvestabon framför att den 
befintliga gymnastiksalen bör rivas och att någon ny idrottshall inte bör byggas, 
utan att parkeringsplatser istället tillskapas där. Alvestabon ser gärna att gröny-
torna runt husen blir fler.  

Kommentar 

Strax väster om planområdet finns möjlighet att anlägga kommunal parkering. 
Innan planens genomförande ska frågan om nyanläggningar av kommunala par-
keringsplatser lösas. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en skolut-
redning som ska visa på eventuellt behov av ny för- eller grundskola, fördelning 
av klasser mellan skolorna i tätorten samt behov av sporthall. Det är upp till ex-
ploatören hur denne vill utforma fastigheten utifrån detaljplanens bestämmelser. 
Om ett större antal parkeringar anordnas i parkeringsgarage finns möjlighet att 
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skapa en större grön miljö inom bostadsgården. 
 

ICA Supermarket Alvesta 

Ica Supermarket hänvisar till samrådsyttrandet där de framför att de är oroliga för 
parkeringen. Mindre parkeringar i centrum innebär mindre försäljning för verk-
samheten.  

Kommentar 

Bedömningen är att det finns goda möjligheter att tillskapa allmänna parkerings-
platser i närområdet som kommer att motsvara antalet som försvinner då områ-
det exploateras. Frågan kommer att utredas vidare och nya allmänna parkeringar 
anläggas innan planens genomförande. Läs mer under rubriken Planförslag- Ga-
tor och trafik- Parkering i planbeskrivningen.  

 

Hårmagazinet i Alvesta AB 

I yttrandet framförs en fråga rörande hur kommunen tänker med parkering. Före-
tagaren menar att det är svårt att parkera som det är idag. Enligt företagaren är 
grusplanen full varje dag, och torget likaså. Vidare framförs i yttrandet att de som 
driver företag i Alvesta vill att kunderna som kommer till verksamheterna ska hitta 
en parkering. Det går enligt företagaren väldigt fort att åka till Växjö och till Grand 
Samarkand. Företagaren menar att kunderna anser att Alvesta redan har stora 
brister i parkering. Det är svårt att ta sig ner till centrum och parkeringen vid Sjö-
parken är enligt företagren inget alternativ då det känns som man redan är halv-
vägs till Växjö. Slutligen framförs i yttrandet att vi måste behålla tillgängligheten 
för Alvestas kunder och värna om att den lilla handel som finns får finnas kvar.  

Kommentar 

Bedömningen är att det finns goda möjligheter att tillskapa parkeringsplatser i 
närområdet som kommer att motsvara antalet som försvinner då området exploa-
teras. Frågan kommer att utredas vidare och nya parkeringar anläggas innan 
planens genomförande. Läs mer under rubriken Planförslag- Gator och trafik- 
Parkering i planbeskrivningen.  

 

Alvestabon NN 

Alvestabon framför att ett parkeringsutrymme kommer att försvinna i samband 
med planens genomförande. Det är enligt Alvestabon redan idag svårt att hitta en 
plats nära vårdcentralen. Är man vårdsökande ska man enligt alvestabon helst 
kunna parkera som längst mitt emot vårdcentralen. Men enligt Alvestabon finns 
där ingen plats under vardagarna, grusplanen är också full och ICA:s parkering 
är enbart för butikens kunder. Fråga rörande var kommunen har tänkt att de bo-
ende i den nya förtätningen ska parkera sina fordon ställs i yttrandet. Alvestabon 
föreslår att ett underjordiskt parkeringsgarage skapas under torget. Vilket enligt 
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Alvestabon också är fullt med bilar en vanlig arbetsdag och alldeles för långt för 
vårdsökande. Alvestabon framför i yttrandet att kommunen även bör tänka på 
personal till Hagaskolan, och frågan ställs rörande om personalen ska behöva gå 
från andra sidan järnvägen samt betala varje dag.  

Kommentar 

Parkering för de boende ska anordnas inom den egna fastigheten. Planens be-
stämmelser reglerar att minimum 0,8 parkeringar per lägenhet ska anordnas. 
Detta kan med fördel lösas genom anläggande av parkeringsgarage. Bedöm-
ningen är att det finns goda möjligheter att tillskapa allmänna parkeringsplatser i 
närområdet som kommer att motsvara antalet som försvinner då området exploa-
teras. Frågan kommer att utredas vidare och nya allmänna parkeringar anläggas 
innan planens genomförande. Läs mer under rubriken Planförslag- Gator och 
trafik- Parkering i planbeskrivningen. Upprättande av en parkeringspolicy för Al-
vesta kommun pågår, vilken bland annat kommer att behandla behov och funkt-
ion av parkeringar i Alvesta centrum.   

 
 
Wexnet AB 

Wexnet framför i sitt yttrande att de har ett kabelstråk norr om planområdet. Ka-
belstråket ligger enligt Wexnet i osäkert läge och måste sättas ut på plats för att 
säkerställa att det inte skadas.  

Kommentar 

Information om kabelstråket och att det innan planens genomförande bör verifie-
ras att kabelstråket ligger inom befintlig ledningsrätt läggs till i planbeskrivningen. 
Läs mer under rubriken Genomförande-Tekniska frågor- El, fjärrvärme och data.  

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 
 

2018-08-10 
 

 

Karolina Bjers 
Planarkitekt 


