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Ändring av detaljplan för Vislanda 21:28.  
i Vislanda tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2020-01-27 – 2020-02-27. Under 
samrådstiden har 7 yttranden utan synpunkter och 4 yttranden med synpunkter 
inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna yttranden handlat om frågor rörande i vilken 
utsträckning planområdet i framtiden kan komma att användas som parkering 
samt och hur trafiksäker platsen kan anses vara samt vilken påverkan av stads-
miljön i Vislanda tätort som planförslaget kan ge. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Förslag till ändring av detaljplan för Vislanda 21:28 skall ställas ut 
för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att precisera nuvarande markanvändning på fastighet Vis-
landa 21:28 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2020-01-27 – 2020-02-27. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på biblioteket i Vislanda och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullstän-
diga handlingar.  

  

http://www.alvesta.se/planer
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Region Kronoberg 

WEXnet 

5 närboende 

Lantmäteriet 

ICA Nära i Vislanda 

Värends räddningstjänst 

Polismyndigheten 

 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen 

Trafikverket 

Naturskyddsföreningen 

EON 
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Inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsens uppfattning är att det i det här fallet inte är ett lämpligt tillväga-
gångssätt att planlägga genom ett tillägg till den gällande detaljplanen.  

Är avsikten att skapa en parkeringsplats, rekommenderar vi att plankartans plan-
bestämmelser formuleras enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser i 
detaljplan, det vill säga att området planläggs med annan användningsbestäm-
melse. Alternativt kompletteras plankartan lämpligen med bestämmelser som 
säkerställer att inte hela ytan omvandlas till parkering och/eller hårdgörs.  

Vi anser att planförslagets utformning även ska ses över ur ett trafiksäkerhets-
perspektiv. Med hänsyn till trafiken i anslutning till affären bör in- och utfarter till 
parkeringen regleras/förtydligas på plankartan.  

Kommunen behöver kommentera i handlingarna om det bedöms att planändring-
en är förenlig med översiktsplanen.  

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Planområdet som ligger i centrala Vislanda, är cirka 800 m2 stort och i dagsläget 
planlagt som park. Kommunen avser genom ett tillägg till den aktuella detaljpla-
nen, tillskapa fler parkeringsplatser inom parkområdet. Detaljplanen fortsätter på 
så sätt att gälla, men egenskapsbestämmelsen parkering tillkommer på plankar-
tan. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  

I kommunens översiktsplan, antagen 2008 (aktualitetsförklarad 2017), kan läsas 
om Vislanda tätort att det finns mindre planteringar och parker som är viktiga in-
slag i centrummiljön. Vidare står det att parkmarken även kan användas som 
mötesplatser vid evenemang och aktiviteter för barn och ungdomar.  

Vi anser att det behöver kommenteras i planhandlingarna om det bedöms att 
planändringen är förenlig med översiktsplanen.  

Gällande detaljplan för området är antagen 1994 och anger användningsända-
målet parkområde.  

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  

Planförslaget 

Marken är idag obebyggd och består av en grönyta med några få träd och bus-
kar. I den norra delen har åtta parkeringsplatser anlagts.  

Planförslaget innebär att egenskapsbestämmelsen ”parkering” läggs till använd-
ningsändamålet ”park”. Kommunen menar att markanvändningen på detta sätt 
preciseras och förtydligas. Inga andra bestämmelser reglerar användningen, vil-
ket innebär att hela planområdet kommer att kunna användas för parkering.  
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Av Boverkets allmänna råd (2014:5) kan utläsas att det i användningen park 
även ingår komplement för parkens användning, som exempelvis parkering. I det 
fall parkering ska utgöra ett komplement, avses ett mindre antal parkeringsplat-
ser. Rör det sig om en större parkeringsplats ska istället användningen parke-
ringsplats anges.  

Länsstyrelsen anser att plankartan lämpligen ska kompletteras med bestämmel-
ser som säkerställer att inte hela ytan omvandlas till parkering och/eller hårdgörs. 
I annat fall rekommenderar vi att plankartans planbestämmelser och beteckning-
ar formuleras enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser i detaljplan, 
det vill säga att området planläggs med annan användningsbestämmelse.  

Naturvärden och grönstruktur 

Det bedöms inte finnas några höga naturvärden inom planområdet, men det är 
viktigt att de centrala grönytor som finns värnas och utvecklas som grön-
strukturer. I planhandlingarna kan läsas att det finns en ambition att bevara eller 
utveckla grönskan i området, men förslagets utformning möjliggör att hela områ-
det hårdgörs och omvandlas till parkeringsplats. För att göra minsta möjliga in-
trång kan plankartan exempelvis regleras i enlighet med illustration 1 på sidan 8 i 
planbeskrivningen. 

Trafik och kommunikation 

Vi anser att planförslagets utformning även ska ses över ur ett trafiksäkerhets-
perspektiv. Med hänsyn till trafiken i anslutning till affären bör in- och utfarter till 
parkeringen regleras/förtydligas på plankartan.  

 

Krav och anspråk enligt annan lagstiftning 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)  

Kommunen har i en kort bedömning av konsekvenserna, kommit fram till att ett 
genomförande av detaljplanen, inte kan antas medföra någon betydande miljö-
påverkan.  

Vi har inga synpunkter på det.  

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom plan-
området.  

Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktning och liknande ska arbetet av-
brytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 
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ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL)  

Riksintressen enligt 4 och 4 kap miljöbalken (MB) 

Påverkas inte av planförslaget.  

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget.  

Miljökvalitetsnormer enlig 5 kap miljöbalken (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen skri-
ver kommunen att mängden hårdgjord yta i förhållande till gällande plan endast 
bedöms påverkas i ringa omfattning.  

Vår uppfattning att frågan inte är tillräckligt utredd. Trots att det inte begränsas 
hur stor del av ytan som får hårdgöras, är kommunens bedömning att det inte blir 
någon påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN). Om kommunens intention är 
att det ska finnas grönyta kvar, där bl. a. fördröjning kan ske, ska det säkerställas 
i planen att inte all mark hårdgörs.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämningar och erosion 

Påverkas inte av planförslaget 

 
Kommentar 

Planbeskrivningen har reviderats och koppling till kommunens översiktsplan har 
förtydligats.  

Kommunen anser det inte nödvändigt att reglera området med en bestämmelse 
kring hårdgjorda ytor för att klara miljökvalitetsnormerna. Kommunen anser att 
Länsstyrelsens förmaning i denna överprövningsgrundande fråga är oskälig. Det 
finns goda förutsättningar att omhänderta det dagvatten som kompletterande 
hårdgjorda ytor på platsen skulle alstra. En tillräcklig lösning för att klara de rå-
dande kraven skulle vara att; mellan parkmark och hårdgjorda ytor tillskapa ett 
makadamfyllt svackdike med tillhörande kupolsil. Planbeskrivningen kompletteras 
med tekniska beskrivningar gällande detta. 

Syftet med detaljplanen är tydliggöra möjligheten att anordna parkeringsmöjlig-
heter inom parkmark, samtidigt som delar av parkmark finns kvar under nuva-
rande eller förbättrade former. Det ligger i kommunens intresse att planområdet 
även fortsättningsvis har karaktären av en park och kan nyttjas av allmänheten 
som till exempel samlingsplats eller uppställning av julgran. 

Frågan kring in och utfarter förtydligas i planbeskrivningen. In och utfarter i an-
slutning till planområdet är sedan tidigare reglerade, från Storgatan får enbart 
infart ske, däremot får Fabriksgatan nyttjas både för infart och utfart.  
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Trafikverket 

Trafikverket skriver i sitt utlåtande att planen är otydlig i fråga om var utfarter 
kommer vara tillåtna. Enligt Trafikverket är det viktigt att inte möjliggörs för fler 
utfarter från planområdet. Trafikverket önskar därför en tydligare precisering 
också på plankartan av var parkering kan tillåtas och att parkering inte skall tillå-
tas direkt mot den allmänna vägen 

Planförslaget innebär en ändring av gällande detaljplan som syftar till att preci-
sera användningen av den så kallade Brända tomten. På plankartan anges att 
parkering får anläggas inom området angivet som park och att området får hård-
göras för torg eller parkering. I planbeskrivningen nämns/illustreras 25 p-platser 
men någon begränsning av antalet parkeringsplatser eller precisering av lämplig 
placering av tillkommande parkeringsplatser framgår inte av plankartan. 

Kommenta 

Kommunen tar med sig Trafikverkets synpunkter i det fortsatta arbetet. Utfarter 
mot statliga vägar är dock anmälningspliktiga och kan således hanteras efter 
detaljplaneskedet. Ett förtydligande görs dock i planbeskrivningen; att ytterligare 
utfarter mot de allmänna vägarna inte är aktuellt. 

De illustrationer som Trafikverket nämner i sitt yttrande är förslag på hur framtida 
nyttjande av planområdets skulle kunna utformas. Detaljplanen reglerar inte en 
framtida utformning av själva parkeringen och illustrationerna ska därför ses som 
möjliga lösningar på hur platsen skulle kunna nyttjas och inte som den faktiskt 
realiseras i ett eventuellt genomförande. Planbeskrivningen revideras dock ifråga 
om lämplig placering och tydlighet. 

 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen ställer sig negativa till planförslaget. Men menar att det 
planförslag som kommunen lagt fram inte följer Boverkets definition av park. 
Dessutom menar Naturskyddsföreningen att det finns risk att hela området hård-
görs samt att det saknas reglering i vilken möjlighet det är möjligt att hårdgörs. 

Naturskyddsföreningen förespråkar istället att kommunen utvecklar Brända tom-
ten att bli en mer konventionell park genom till ökade naturinslag exmpelvis ge-
nom att trädplantering och tillskapande av en ängsyta.  

Kommentar 

Synpunkterna noteras. Kommunen välkomnar förslaget om att utveckla delar av 
Brända tomtens parkmark, även om ett förslaget om utveckling mot ängsmark ur 
kommunens synvinkel inte är den självklara förändringen. Platsen nyttjas, precis 
som Naturskyddsföreningen själva påpekar i sitt yttrande för olika evenemang, till 
exempel för uppställning av valstugor och plats för Vislandas julgran. Platsen 
fyller således en demokratisk funktion som mötesplats och därmed kan omvand-
ling till exempelvis ängsmark inte anses som det mest fördelaktiga nyttjandet av 
platsen. I fråga om hårdgöra parkmark är planen att möjliggöra att delar av par-
ken i framtiden kan tas i anspråk som parkeringsyta för att säkerställa utveckling 
av Vislanda med om givande landsbygd. Kommunen bedömer att det ligger i det 
allmännas intresse att på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig till och från affä-
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ren i Vislanda. Vidare anses det viktigt att ge det lokala näringslivet förutsättning-
ar att utvecklas för att fortsättas bidra med god samhällsservice för Vislanda-
borna. 

 

EON 

Eon informerar kommunen om att det finns markförlagda lågspänningsledningar 
samt kabelskåp inom planområdet. Innan åtgärder görs i anslutning till dessa 
behöver EON kontaktas. 

 

Kommentar 

Kommunen noterar de inkomna uppgifterna och tar med dem i det fortsatta arbe-
tet. 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2020-03-16 

 

 

Oscar Karlsson 
Planarkitekt 


