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Detaljplan för Alvesta 14:50 (Diamond Cars), i 
Alvesta tätort 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 3 mars 2021 – 24 mars 2021. Under samråds-
tiden har 7 yttranden utan synpunkter och 5 yttranden med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört bland annat buller, fastighetsfrågor, 
barnperspektivet, dagvattenhantering, MKN vatten, skydd av träd, samt byggnadshöjd. 

Inkomna synpunkter har föranlett kompletteringar i planhandlingarna. Utöver redaktionella 
justeringar och förtydliganden så har följande justeringar gjorts i detaljplanen efter genomfört 
samråd: 

– Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse rörande marklov för fällning av ek-
träd samt för ändring av markens höjd, utökad prickmark och utökad andel mark som inte får 
hårdgöras. 

– Planbeskrivningen har kompletterats med barnkonsekvensanalys och förtydligats kring dag-
vatten/MKN vatten, buller, fastighetsrättsliga frågor, och illustrationer som visar höjdförhål-
landen.  

 

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

• Planförslag för del av Alvesta 14:50 (Diamond Cars) skall stäl-
las ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

• Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpå-
verkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet genom nybyggnation 
för fordonsförsäljning, förvaring, verkstad, biltvätt, parkering med mera. Avsikten är också att 
möjliggöra för en mindre idrottsanläggning med mindre omgivningspåverkan, som exempelvis 
gym eller anläggning för racketsport. 
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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd under tiden 2021-03-03 – 2021-03-24. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Centralplan 1, Al-
vesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer.  

Missiv och fullständiga handlingar har skickats till fastighetsägare som direkt angränsar eller 
finns inom planområdet. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Polismyndigheten 

Skanova/Telia Sverige AB 

Wexnet 

E.ON 

Region Kronoberg  

2 fastighetsägare 

 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen Kronoberg  

Lantmäteriet 

Värends räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

Naturskyddsföreningen Alvesta 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form med kommentarer:  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

”Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 

Kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat planförslag, i vilket många viktiga aspekter 
beaktas. Länsstyrelsen har synpunkter och upplysningar på samrådsförslaget avseende trafik- 
och verksamhetsbuller, barnperspektivet, dagvattenhantering, fastighetskonsekvensbeskriv-
ning, samt planbestämmelser beträffande skydd av träd, enligt nedan. 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planområdet ligger ungefär en kilometer norr om Alvesta centrum och omfattar cirka 1,5 hek-
tar mark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet genom 
nybyggnation för fordonsförsäljning, förvaring, verkstad, biltvätt, parkering med mera. Avsik-
ten är också att möjliggöra för en mindre idrottsanläggning med mindre omgivningspåverkan, 
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som exempelvis gym eller anläggning för racketsport. Kommunen skriver även i syftet att det 
finns behov av att bevara naturvärden i området, samt att tillkommande verksamheter ska 
fungera bra med befintlig verksamhet på angränsande fastighet. 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan som befintlig of-
fentlig verksamhet, men har inte pekats ut för något särskilt framtida ändamål. Kommunen 
anger att förslaget inte strider mot översiktsplanens intentioner. Länsstyrelsen har ingen erin-
ran. För området gäller idag detaljplan för ”Alvesta 14:50 med flera”, laga kraftvunnen 2006. 
För det aktuella området anges användning ”uppställning av husbilar och husvagnar”, samt 
att lekplats ska finnas. 

REDOVISNING AV DETALJPLANENS KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ 

Enligt 4 kap. 33 § 3 st. PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning. Vidare 
ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, dessa avtals huvudsakliga in-
nehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal. En sammanfattning av konsekvenserna på fastighetsnivå har gjorts för fastig-
heten inom planområdet. Denna kan med fördel utvecklas och en sammanfattning bör också 
göras för angränsande fastigheter. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

PLANFÖRSLAGET 

Området är idag obebyggt och till störst del bevuxet med träd, buskar och sly. Förslaget inne-
bär att området ges byggrätt och möjliggör för olika verksamheter. All mark inom planområ-
det är kvartersmark som planläggs för användningsändamålen Verksamheter (Z) och Idrotts-
anläggning (R1). Utnyttjandegrad är högst 30 % byggnadsarea av fastighetsarean inom an-
vändningsområdet. Byggnadernas höjd regleras till högst 10 meter. Längst i söder finns be-
stämmelse (b1) om att marken inte får hårdgöras, samt skydd mot fällning av stora ekar (n1). 

NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR 

Kommunen har identifierat skyddsvärda träd i planområdet. Skyddsbestämmelse har också 
lagts in på plankartan för att förhindra att större ekar fälls om inte särskilt skäl föreligger. Vi 
ser det som positivt att träd skyddas, men vill påpeka att egenskapsgränserna bör ses över så 
att rätt bestämmelser hamnar inom rätt ytor. 

BULLER 

Kommunen anger att det vid den befintliga förskolan, öster om planområdet, gäller att buller 
från verksamheten inte får överstiga 55 decibel. I plankartan har det lagts in en 16 meter bred 
prickmarkerad zon mot fastigheten i öster. Det kan utläsas av handlingarna att området ska 
fungera som en buffertzon mot förskolan och förhindra att förskoleverksamheten påverkas av 
störningar i form av buller, skuggning och trafik. Det är bra att det har lagts in en buffertzon. 
Vi anser dock att kommunen behöver redogöra för om verksamheterna som planeras, kan 
komma att medföra mer trafik som passerar förbi förskolan och om detta kan försvåra att 
riktvärdena för trafikbuller på skolgården klaras. Också ljudpåverkan på omgivningen som de 
planerade verksamheterna kan ha behöver beskrivas utförligare, samt att kommunen ska 
göra en bedömning av om riktvärden för verksamhetsbuller klaras vid förskolan. På 
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plankartan anges användningen R1 - Idrottsanläggning, det bör preciseras vilken typ av id-
rottsanläggning som tillåts, då olika typer av anläggningar kan orsaka olika bullernivåer. 

BARNPERSPEKTIV 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Barnper-
spektivet behandlas inte alls i planförslaget. Vi vill erinra om att det är av stor vikt att i ett ti-
digt skede ta upp barnperspektivet i planeringen. Dels för att säkerställa en bra framtida miljö 
för barn, dels för att belysa planförslagets påverkan på den befintliga miljön. 

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 

Planområdet avses kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Dagvattenhante-
ringen behöver förtydligas, se nedan under rubrik Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
(MB). 

AVFALLSHANTERING 

Kommunen hänvisar till att avfallshantering inom planområdet ska anslutas till befintligt sy-
stem som Alvesta Renhållnings AB ansvarar för. 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra nå-
gon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot innehållet i undersökningen. 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom plan-
området. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om områ-
det tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en för-
orening 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 kulturmiljöregistret. Särskild arkeolo-
gisk utredning (2 kap. 11 § KML) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i samband med 
schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan 
dröjsmål. 

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

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån. 

Påverkas inte av planförslaget. 

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 

Påverkas inte av planförslaget. 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
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Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till 
exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisar kommunen recipi-
ent av områdets dagvatten (Salen) och dess status. Länsstyrelsen förordar lokalt omhänderta-
gande av dagvatten både med avseende på rening och fördröjning. 

Den planerade hanteringen av dagvatten behöver förtydligas. Kommunen behöver redogöra 
utförligare att den planerade verksamheten inte medför någon påverkan på dagvattenkvali-
teten, som i sin tur kan äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten. Det 
kan med fördel förtydligas på plankartan var det är möjligt och lämpligt för rening av förore-
nat dagvatten. Det kan också anges en högsta hårdgörningsgrad. Samrådsförslaget möjliggör 
hårdgörning av en mycket stor andel av fastigheten, vilket kan försvåra en god dagvattenhan-
tering. 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 

Buller 

Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är överprövningsgrundande då ett genomfö-
rande av detaljplanen kan innebära skada på människors hälsa.” 

Kommentar  

Alvesta kommun beskriver under rubriken Exploateringsavtal att kommunen inte avser upp-
rätta exploateringsavtal. 

Vid planens genomförande bedöms inga större konsekvenser uppstå på fastighetsnivå inom 
fastigheten eller för angränsande fastigheter. Avsnittet Konsekvenser på fastighetsnivå kom-
pletteras med konsekvenser på fastigheter utanför planområdet.   

Under rubriken TEKNISK FÖRSÖRJNING - Dagvattenhantering och KONSEKVENSER AV 
PLANFÖRSLAGET- Miljökvalitetsnormer (MKN) - MKN för vatten i planbeskrivningen förtydligas 
hur dagvatten som alstras inom området är tänkt att hanteras.  

Preciseringen för R bedöms vara tillräcklig i förslaget. Användningen Besöksanläggning har 
preciserats i förslaget men behöver även vara flexibel för framtida behov. Användningen är ex-
emplifierad i planbeskrivningen och omnämns i planens syfte. Kommunen har gjort en bedöm-
ning kring antal besökare en anläggning av detta slag kan tänkas alstra, vilket tagits med i be-
räkningar kring trafikalstring och buller.  

Ljudpåverkan på omgivningen beskrivs bland annat under rubriken KONSEKVENSER AV 
PLANFÖRSLAGET - Hälsa och säkerhet. 

Andel hårdgjord yta regleras med bestämmelse om att mark inte får hårdgöras i delar av om-
rådet, dessa borträknat kan 73 % av marken hårdgöras. Den andelen bedöms vara rimlig för 
ett verksamhetsområde av detta slag och på denna plats.   

En barnkonsekvensanalys har tagits fram, vilken sammanställts vid ny rubrik SOCIALA 
ASPEKTER – Sammanställning av barnkonsekvensanalys. Kontakt är även tagen med verksam-
hetsutövare för förskolan via fastighetsägaren i tidigt skede, där responsen är att inga invänd-
ningar mot förslaget finns. 

Egenskapsgränser och administrativa gränser ses över i plankartan.  
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Lantmäteriet  

Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:  

• Under fastighetsrättsliga konsekvenser bör det framgå att de-
taljplanen föranleder att avstyckning kan bli möjligt.  

• Det bör framgå att anslutning till gemensamhetsanläggning 
Alvesta ga:7 ska ske.  

• Saknas fastighetsbeteckning i plankartan.  

Kommentar  

Förändring av fastighetsbildning är inte aktuell. Den framtida kopplingen till gemensamhets-
anläggningen beskrivs tydligare i planbeskrivningen. Plankartan uppdateras med fastighetsbe-
teckningar.  

 

Värends räddningstjänst 

Räddningstjänsten vill informera om att eventuella tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
på närliggande fastigheter kan påverkas av vilken typ av verksamhet som byggs i närheten.  

Räddningstjänsten tillstyrker planen.  

Kommentar  

Noteras. 

 

Nämnden för myndighetsutövning 

”Nämnden för myndighetsutövning har inget att yttra på samrådshandlingen i stort. Nämn-
den för myndighetsutövning noterar dock att en föreslagen byggnadshöjd på 10 meter med-
för, beroende på byggnadens storlek vad beträffar bredd, att det kan bli en väldigt hög bygg-
nad, då det är byggnadshöjden som är reglerad och inte totalhöjden. Ändrad eller ny inform-
ation kan medföra att en annan bedömning görs.” 

Kommentar 

Byggnadshöjden är satt för att utrymme ska finnas för de funktioner som önskas inom fram-
tida byggnad/byggnader. Bedömningen är att platsen ligger i ett perifert läge och att små va-
riationer av byggnadshöjden inte påverkar stads- och landskapsbilden nämnvärt. Höjdförhål-
landen på platsen beskrivs med en illustration under rubriken Platsanalys. 

  

Naturskyddsföreningen i Alvesta 

”Det behövs en fördjupad bedömning av påverkan på ekmiljöerna, särskilt till följd av föränd-
ringar i grundvatten och tillrinnande ytvatten. Buffertzonen för ekarna i söder bör utökas ba-
serat på den fördjupade bedömningen av påverkan på ekmiljöerna. Rotsystemet hos ek kan 
vid goda förutsättningar sprida ut sig långt mer än kronans radie. 

Eken i mitten av området bör bevaras. Bedömningen att den skulle vara "mindre värdefull än 
ekarna som finns i ett samband med naturen söder om planområdet" är inte korrekt, då soli-
tära ekar ofta är särskilt skyddsvärda. 
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Planbestämmelse n1 bör kompletteras med att kräva marklov för att fälla ek med stamdiame-
ter över 30 cm på en höjd av 1 meter över mark. Detaljplanen har negativ påverkan på miljö-
målet "Ett rikt växt- och djurliv", i synnerhet om eken i mitten av området skulle avverkas. Om 
så trots allt skulle ske bör det finnas krav att ekstockar placeras som faunadepå i lämplig miljö 
i Hagaparken.” 

Kommentar 

Kommunen lägger till och utökar bestämmelser om skydd och förändring av mark inom plan-
området för att ge ekarna bättre förutsättningar. Del av bedömningen är att grundvattenytan 
kan komma att påverkas, men eftersom området som planeras bebyggas ligger lägre än om-
rådet där ekarna finns så sker ingen förändring på normalt tillrinnande ytvatten och ekarna 
nyttjar främst vatten som faller på höjden som de står på.  

De specifika ekträden mäts in och pekas ut i kartan. Ekträden i södra delen kompletteras med 
ett krav på marklov för fällning med argumentet att de inom sambandet med Gamla folkets 
park bedöms inneha ett sådant värde som motiverar ett skydd. Efter inmätningen av ekträden 
regleras en större andel av marken med prickmark och bestämmelse om att mark inte får 
hårdgöras eller markens höjd förändras utan marklov. Dessa bestämmelser anses ge ekarna 
bra förutsättningar.  

Formuleringen, som nämns i yttrandet, syftar till avvägningen mellan intressena att bevara 
natur kontra att bebygga marken på denna plats. Detaljplanen möjliggör för både intresset att 
bevara natur och utöka byggrätten, däri kunde inte alla ekar motiveras med skydd. Solitära 
ekar gynnas av solljus och en mer luftig miljö, med förslaget anses trädet kunna förlora denna 
gynnsamma närmiljö oavsett hur mycket byggrätten begränsas om byggrätten samtidigt ska 
vara användbar för exploatören.  

Att ett träd inte är skyddat betyder inte att det inte är värdefullt och kommer fällas. Planbe-
skrivningen kompletteras med ett tillägg om att ifall ett träd fälls önskas det ses över om det 
kan användas som ”faunadepå” och att ett bevarande av ej skyddade ekar (annan natur) bi-
drar till miljömålet.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2021-05-28 

 

Sarah Henningsson 
Planarkitekt 
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