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Ändring av detaljplan V38 för Vislanda 21:28 
(Brända tomten) i Vislanda tätort 

UTLÅTANDE 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2020-04-09 – 2020-04-30. 
Under yttrandetiden har 7 yttranden utan synpunkter och 3 yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna yttranden handlat om frågor rörande om even-
tuellt hårdgörande av platsen och vilka konsekvenser detta skulle kunna ge.  

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Förslag till ändring av detaljplan V38 för Vislanda 21:28 antas enligt 5 kap 
27 § plan- och bygglagen 

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 

PLANENS SYFTE 

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

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN 

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2020-04-09 – 2020-04-30. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Centralplan 1, Alvesta, på biblioteket i Vislanda och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullstän-
diga handlingar. 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 
Yttranden utan erinran: 
Nämnden för myndighetsutövning 
Lantmäteriet 
Polismyndigheten 
Wexnet 
Värends räddningstjänst 
Verksamhetsutövare Vislanda 21:27
Arrendator Vislanda 17:21 

Yttranden med erinran: 
Länsstyrelsen 
E-ON 
Trafikverket 
Naturskyddsföreningen 

http://www.alvesta.se/planer
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Inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2020-02-17 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  

Mindre ändringar har gjorts i planhandlingarna, som bland annat har komplette-
rats med beskrivning av möjligt dagvattenomhändertagande.  

Länsstyrelsen vidhåller dock fortsatt att området lämpligen får ett annat använd-
ningsändamål, såsom torg eller parkering, eller att det säkerställs att området 
bibehåller en karaktär av park. Länsstyrelsen uppmärksammar att det inte säker-
ställs i planen att någon grönyta bevaras. Snarare möjliggör planändringen att 
hela området kan omvandlas till parkering. 

PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)  

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara överpröv-
ningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL. 

 

Kommentar 

Länsstyrelsens synpunkter noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket lyfter att de redan i samrådsskedet lyft en eventuell problematik, 
främst om planens eventuella inverkan på möjligheterna/riskerna att fler utfarter 
kan tillkomma som en följd av ändrad bestämmelse och hårdgörande av stor del 
av PARK-området i samband med att fler parkeringsplatser anläggs. Trafikverket 
tolkar det som att bestämmelsen PARK kan likställas med ett utfartsförbud och 
har inga ytterligare invändningar mot planförslaget.  

 

Kommentar 

Kommunen delar Trafikverkets tolkning. 

 

E.ON 

E.ON skriver i sitt yttrande att det saknas information i planbeskrivningen om att 
det är E.ON som har koncession för elnät inom området samt vilka elledningar 
som finns inom området. 

I övrigt har E.ON inget att erinra. 

 

Kommentar 

Synpunkten noteras och planbeskrivningen uppdateras med information om att 
E.ON har koncession för elnät inom området.  
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Naturskyddsföreningen 

Kommunen har i samrådsredogörelsen inte bemött de huvudsakliga synpunkter-
na i Naturskyddsföreningens yttrande vilka var att:  

(1) ändringen innebär ändrad markanvändningen och strider mot PBL. Butikspar-
kering på upp till hela områdets yta kan inte anses vara PARK, 

(2) är inte förenlig med översiktsplanen, 

(3) är mestadels negativ för miljömålet "God bebyggd miljö". 

Innebörden av ändringen är att ett grönområde utpekat som park i centrala Vis-
landa blir ICA parkering. Som ändringen är utformad kan hela området göras till 
parkering, men likväl fortsatt betecknas som park. 

 

Kommentar 

Alvesta kommuns ståndpunkt är att den föreslagna förändringen inte ändrar nu-
varande markanvändning utan preciserar och förtydligar områdets möjliga ge-
staltning. Utformningen av en ändring av detaljplan ska följa det som gällde vid 
antagande av den detaljplan som ändras och därför anser kommunen att preci-
sering enligt framtaget förslag är korrekt utfört. Processen för ändring följer gäl-
lande lagstiftning. Boverkets allmänna råd om planbestämmelser är vägledande 
och avsteg får utföras. 

Parkmark har i plansammanhang till syfte att aktivt anläggas (ej utgöra natur) och 
parkering för besök till närområdet kan på ett genomtänkt utformat vis anses för-
enligt med parkändamål. Ortens sed ska vägas in i bedömningen och syftet med 
det utpekade området är centrumverksamhet i form av mötesplats (exempelvis 
centrumfunktioner såsom försäljning, sammankomster och valstugor m.m.), ej en 
avsedd yta för rekreationsändamål. Platsens förutsättningar i direkt anslutning till 
genomfartstrafik i form av Trafikverkets huvudvägnät talar emot det rekreativa 
ändamålet med parken och talar för parken som centrumfunktion. Parkmarken 
har inte preciserats för särskild utformning och del är redan idag upplåten för 
parkering enligt lovlig rätt. Detta talar för en tolkning att ytterligare parkering är 
förenligt med ändamålet. 

Naturskyddsföreningen skriver att föreslagen ändring av detaljplan V38 inte i nu-
varande utformning inte är förenlig med kommunens översiktsplan. Kommunen 
vill vara tydlig med att platsen i Översiktsplan 2008 inte är särskilt utpekat för 
förändring och att planbeskrivning därför förtydligas med en mer korrekt beskriv-
ning av situationen. Planförslaget är dock förenligt med gällande översiktsplanen. 
Platsen har en väl utbyggd kommersiell och offentlig service med goda angö-
ringsmöjligheter är av stor betydelse för kommunens attraktivitet som bostadsort 
och för att näringslivet skall kunna försörja båda Vislanda och den omgivande 
landsbygden med service. Ändringen är av redaktionell art. 

Naturskyddsföreningen är av åsikten att den planerade ändringen mestadels är 
negativ för miljömålet ”God bebyggd miljö”. Alvesta kommunen anser att den 
planerade förändringen mestadels är positiv, även om kommunen är medveten 
om att inga förändringar i samhället kan ses som odelat positiva av samtliga 
kommuninvånare. Kommunen är av åsikten att utvecklingen till största del gynnar 
Vislanda tätort, eftersom förändringen är viktig för att kunna bibehålla god sam-
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hällsservice i form av säkerställande av utveckling för dagligvaruhandel och cent-
rumfunktioner. 

 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2020-05-29 

 

 

Patrik Karlsson 

planchef 


