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 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
 

Standardförfarande 
 

Standardförfarande kan tillämpas om förslag till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planbesked och uppdrag 
Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. 
Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. 
Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta 
verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall 
om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen. 

 

Samråd av detaljplan 
Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, 
hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av 
annons i ortstidningen. Inkomna synpunkter kan sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken 
bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter.  
Nämnden för samhällsplanering/Kommunstyrelsen beslutar sedan om granskning av detaljplanen. Om 
förslaget godkänns av samrådskretsen kan ett begränsat förfarande användas. Detaljplanen går efter 
samrådet då direkt till antagande och granskning förbigås i processen.  

 

Granskning 
Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås 
på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade 
planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två 
veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter 
redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar 
kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda 
som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Antagande 
Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall 
beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där 
informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske. 

 

Laga kraft  
Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut 
om antagande offentliggjorts. 
 

 
 

  

Här är vi nu 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
Detaljplan 
Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och 
anläggningar. En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det 
kan vara t ex handel, bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen 
och upprättar detaljplaner för att garantera olika intressenters insyn och inflytande, 
möjliggöra medborgarinflytande och få bättre beslutsunderlag.  
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(Brända tomten) i Vislanda tätort 
Alvesta kommun, Kronobergs län 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR: 

Denna planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Uppdaterad plankarta V38 upprättad på uppdaterad grundkarta 

Samrådsredogörelse 
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Gällande detaljplan V38 reglerar en miljöprioriterad stadsgata (Storgatan) i centrala 
Vislanda. 

Ändringen av detaljplan V38 syftar till att precisera användningen av Vislanda 21:28 
(Brända tomten). Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens markanvändning 
i detaljplanen utan preciserar och förtydligar områdets möjliga användning.  

Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte. 

Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900, PBL). Möjlighet finns att använda ett begränsat planför-
farande, om samtliga berörda aktivt godkänner samrådsförslaget. 

PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 

Planområdet är beläget i centrala Vislanda. Området utgörs till stora delar av Park-
mark, vilken i folkmun benämns som Brända tomten, dessutom omfattas en mindre 
delar av Storgatan i planområdet. Arealen för planområdet uppgår till ca 800 m2. 

 

Berörd fastighet , markerat med röd streckad linje 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna ägs av Alvesta kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen 2008) utpekat som ett centralt 
beläget område för utveckling av centrum. Således bedöms planförslaget inte vara i 
strid med kommunens översiktsplan. 

Gällande detaljplan 

Området omfattas av detaljplan V38 (antagen 1994-08-23) vilken reglerar en Miljö-
prioriterad gata i centrala Vislanda. Detaljplanen reglerar även kvartersmark på fas-
tigheterna Vislanda 17:19, 17:20 17:21, del av 21:27 och 46:1 med bestämmelserna 
B och HB. Dessutom regleras även Vislanda 21:28 (Brända tomten) som allmän-
platsmark genom bestämmelsen PARK.  

Ändringen som sker gäller enbart precisering av markanvändning PARK på fastig-
het 21:28 (Brända tomten). Eftersom ärendet hanterar ändring av en gällande de-
taljplan ska prövningen enbart avse den förändring som föreslås. 

 

Gällande detaljplaner i närområdet 
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Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-22 (SBN § 74) att förslag till ändring 
av detaljplan ska upprättas och samrådas. 

Riksintressen 

Berörs inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Berörs inte av planförslaget. 

 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Bedömningen är att planförslaget är förenligt med bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap 
miljöbalken. Planen bedöms stämma överens med grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. Planen ligger i 
Vislanda tätort och området bedöms vara lämpat för den typ av exploatering som fö-
reslås. Parkområdets användning preciseras för att möjliggöra anläggning av parke-
ringsyta inom planområdet. Vad gäller miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken 
är bedömningen att planförslaget inte medför ett överskridande av gällande normer. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Vislanda 21:28 är cirka 800 m2 stort. Området består av grönyta i söder samt parke-
ringar utmed grönytans norra delen. Användningen av området varierar under året 
och nyttjas sporadiskt för olika sammankomster, som exempel kan nämnas att plat-
sen används för uppställning av samhällets gemensamma julgran samt även för den 
traditionsenliga samlingen med dans och musik vid julens slut. Möjlighet till rekreat-
ion och ytterligare användning av området som park i större utsträckning är begrän-
sad. 

 

Växtlighet och sittplatser 
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Fler bilder 

 

Södra delen av planområdet 

 

Befintlig bebyggelse 

Det finns ingen befintlig bebyggelse på brända tomten idag 

GATOR OCH TRAFIK 

I norr och öster gränsar planområdet till parkeringsplatser på fastighet Vislanda 21:, 
i väster till Fabriksgatan som ansluter Storgatan vilken avgränsar planområdet i sö-
der. Tillfarten från Storgatan får enbart nyttjas som infart emedan tillfarten från  
Fabriksgatan fungerar som både in- och utfart 
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Brända tomten, från norr 

Södra infarten 

Norra infarten 
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Parkering  

Det finns 8 stycken parkeringsplatser utmed Brända tomtens norra gräns.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

U-område 

I östra delen av Brända tomten finns ett u-område med ledningsservitut. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i planområdet. Ingrepp i och runt fornlämningar 
kan kräva tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 

Om man vid markarbeten eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar finns an-
mälningsplikt enligt 2 kap. 5 § kulturmiljölagen. 
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PLANFÖRSLAG 

Precisering av planbestämmelser 

Planförslaget är en precisering av planbestämmelserna i detaljplan V38. Förslaget 
syftar till att användningsområdet Park i större utsträckning ska kunna användas 
mer varierat och underlätta tillskapande av parkeringsplatser på Vislanda 21:28 
(Brända tomten). Eftersom brända tomten nyttjas av flera olika intressenter och fyller 
ett flertal viktiga funktioner i Vislanda är det viktigt att i framtiden både bevara och 
utveckla de gröna ytorna i området. Samtidigt är det viktigt med centrumnära parke-
ringar, Brända tomten kan på detta sätt medverka till att upprätthålla förutsättningar 
till både viktiga samhällsfunktioner och dagligvaruhandel både för samhället och 
dess omgivande landsbygd. Föreslagen reglering ändrar inte Brända tomtens mar-
kanvändning i detaljplanen utan förtydligar enbart områdets möjliga användning. De-
taljplanens övriga bestämmelser ändras inte. 

Nedan följer exempel på hur flera möjliga utformningar av utökade parkeringsmöj-
ligheter på Brända tomten skulle kunna se ut. De tre förslagen innebär inte en utök-
ning av antalet platser utan snarare hur en omlokalisering skulle kunna se ut vid en 
maximering av byggrätten på närliggande fastigheter. Detaljplanen reglerar inte ex-
akt en framtida utformning av själva platsen och illustrationerna ska således ses 
som möjliga lösningar på hur platsen skulle kunna nytt-jas och inte som den faktiskt 
kommer realiseras i ett eventuellt genomförande.  

 

 

25 parkeringsplatser 
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25 parkeringsplatser 

 

25 parkeringsplatser 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 

Dagvatten som alstras inom planområdet hanteras likt befintlig situation, 
genom anslutning till befintligt ledningsnät. Hårdgjord yta ökar endast i 
begränsad omfattning och fördröjning kan forsätta ske på de kvarvarande 
grönytorna. 

Om behovet att förbättra den redan fullt tillräckliga dagvattenhanteringen skulle 
uppstå vid ett genomförande, finns goda förutsättningar att omhänderta det 
dagvatten som nya hårdgjorda ytor på platsen alstrar. Mellan parkmark och 
hårdgjorda ytor tillskapa ett makadamfyllt svackdike med tillhörande kupolsil för 
att omhänderta dagvatten. 

 

Principdiagram - Svackdike 

 

 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Mängden hårdgjord yta i förhållande till gällande plan bedöms endast påverkas i 
ringa omfattning. Planområdet är högre belägen än stora delar av omkringliggande 
fastigheter. Vilket innebär att dagvatten ifrån omkringliggande fastigheter inte har sin 
anvisningspunkt inom planområdet. Därför bedömer kommunen att planområdet har 
möjlighet att omhänderta den utökade mängd dagvatten som eventuella 
hårddgjorda ytor skulle innebära. 

Bedömningen: Inga miljökvalitetsnormer påverkas av förslaget. 

Miljömål 

Miljömålet för God bebyggd miljö kan påverkas positivt med planförslaget. En förtät-
ning av tätorten ses som positivt i och med att nya ytor i staden kan användas och 
få ökad användning. Utvecklingen möjliggör förbättring av serviceutbud i Vislanda, 
något som kan bidra till minskat behov av resor. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan 

Visuell miljö och landskapsbild 

Planförslaget omfattar ett parkområde och tillhörande parkering i centrala Vislanda. 
Redan idag används delar av området för parkering. 

Anläggning av ytterligare parkering kan bidra till att förändra platsens karaktär som 
idag är park och grönyta. Främsta förändringen är den visuella, emellertid kan en 
omdaning av dagens parkeringslösning bidra till att den rådanade trafiksäkerheten 
på platsen ökar genom tydligare uppdelning mellan körtrafik och parkeringsyta. 
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Samtidigt som en ny parkeringslösning är en förutsättning för att utveckla det lokala 
näringslivet. 

Bedömning: Genomförandet av planen bedöms ge viss men ej betydande påverkan 
för visuell miljö och landskapsbild.  

Ekonomiska konsekvenser 

En precisering av områdets användning ger ekonomiska konsekvenser i form av 
minskade kostnader för skötsel av park och grönyta, samtidigt som möjligheten att 
arrendera ut Brända tomten kan bidra till inkomster. 

En ökning av parkeringsutbudet i de centrala delarna av Vislanda kan bidra till att 
centrumhandel och servicefunktioner på landsbygden kan bibehållas i större ut-
sträckning.  

Bedömning: Genomförandet av planen bedöms kunna positivt påverka ekonomin. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § PBL. 
Planförslaget ska sändas ut på granskning under våren 2020. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum 
planen vinner laga kraft. 

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan justeras de planbestämmelser i detaljplan V38 som 
ändringen avser. 

Ekonomiska frågor  

Kommunen står för framtagandet av planförslaget. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastighet (inom planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Vislanda 21:28  Fastighetens användningsområde 
preciseras. Genom ett förtydli-
gande av användningsområdet 
kan platsen i större utsträckning 
tas i anspråk för parkeringsända-
mål. I övrigt föreslås inga föränd-
ringar. 
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Fastighet (utanför planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Vislanda 21:27 

Vislanda 17:21 

Vislanda 21:1 

Vislanda 21:31 

Vislanda 30:1 

Vislanda 46:1 

 

Inga förändringar föreslås inom 
dessa fastigheter. Viss del av fas-
tigheten Vislanda 21:28 föreslås 
kunna möjliggöras för parkering. 
Planförslaget inte bedöms med-
föra något betydande olägenhet. 

Konsekvenserna bedöms inte 
medföra betydande olägenhet. 

Alvesta 2020-03-10 

 

 

 

Oscar Karlsson 
planarkitekt 
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