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Detaljplan för del av Vislanda 79:2  och 
del av Elnaryd 1:28 m fl  
Utvidgning av industrimark vid WICA  

Vislanda samhälle 
Alvesta kommun, Kronobergs län 
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att ge möjlighet för utvidgning av industrimark och 
att samtidigt bevara en hänsynszon till närliggande bostäder. Syftet är 
även att säkra kommunala dagvattendiken. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900). 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Området är beläget i Vislandas sydöstra delar intill bifintliga industrier 
och bostadsområden. Planområdet avgränsas i väster av 
Elnarydsvägen, i norr av industri vid Jakobsgatan, i söder av 
Pumpgatan och i öster av skogsmark. 

Areal 
Planområdet omfattar ca 5 ha. 

Markägoförhållanden 
Vislanda 4:1 ägs av Alvesta kommun. Vislanda 79:2 ägs av WICA Cold 
AB och Elnaryd 1:28 ägs av privatperson. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Delar av planområdet är utpekat som utvecklingsområde för befintlig 
verksamhet i översiktsplanen från 2008. Planförslaget överensstämmer 
med översiktsplanen. Med detaljplanen utökas dock industriytan något i 
förhållande till ytan i översiktsplanen.  

I översiktsplanen anges även en eventuell framtida infart från väg 126 
som ansluter till industriområdet, men dess läge är inte närmare 
specificerat. Det är inte aktuellt att utreda vägens dragning i samband 
med denna detaljplan. Detaljplanen innebär inte att en eventuell 
väganslutning i framtiden förhindras.  

Ett område öster om det aktuella planområdet är utpekad som 
industripark i översiktsplanen. Detta innebär att den skogsmark som 
finns ska utgöra ett skydd och frizon mellan industrier och bostäder och 
ska ej bebyggas. 

Gällande detaljplaner 
För den del av planområdet som omfattar fastigheten Vislanda 79:2 
gäller en detaljplan VA 49 som vann laga kraft 2009-09-30. 
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vann laga kraft och 
har således inte gått ut.  

Övrig mark inom planområdet är inte tidigare planlagd. 

Kommunala beslut 
Nämnden för samhällsplanering beslutade 2012-02-07 att uppdra åt 
förvaltningen för samhällsplanering att upprätta och samråda om ny 
detaljplan över det aktuella området. 

Planprogram 
Ett planprogram upprättas inte för området då kommunen inte ser att 
det skulle underlätta planprocessen. Dock finns det trafikfrågor med 
koppling till planen som är lämpliga att se över när det blir läge att göra 
en fördjupad översiktsplan för Vislanda. Det gäller möjligheten att leda 
om boendetrafiken utanför industriområdet och möjligheten för en ny 
infart från väg 126 till industrierna i sydöstra delen av Vislanda. 

Riksintressen 
Inga riksintressen finns inom eller i anslutning till området. Omkring 200 
meter väster om området går Södra Stambanan som utgör ett 
riskintresse för gods- och persontransporter. 

Mellankommunala intressen 
Södra Stambanan utgör även ett mellankommunalt intresse. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

Ett genomförande av planen medför främst förändringar vad gäller 
trafik, närmiljö och omgivningen runt ett naturvärde.  

Antalet transporter till industrin minskar vilket är positivt ur miljösynpunkt 
men en ny in- och utfart mot lokalgatan krävs vilket är negativt för 
trafikmiljön. Åtgärder ska genomföras för säkrare trafikmiljö.  

Ytor för närrekreation minskar. Befintlig grönzon söder om 
industriområdet krymper men avskärmningen kompenseras genom att 
vall med träd och buskar anläggs.  

Ett alkärr utanför planområdet gynnas på grund av ökad vattentillförsel 
men markarbeten måste ske med försiktighet så att inte kärret istället 
avvattnas. Del av omgivande skogsmark exploateras.  

Sammantaget bedöms planen innebära viss men inte betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation 
Planområdet berör befintlig utfylld och delvis bebyggd industrimark i 
nordvästra delen och av uppväxande lövskog i östra delen, på 
stormskadad mark. Marken är frisk och fuktig och plantorna är 
självföryngrade. I södra delen av planområdet finns en kvarvarande ridå 
av granskog och en öppnare del med enstaka tallar och ett tätare undre 
skikt av löv.   

En sumpskog, inventerad som naturvärde av Skogsstyrelsen, finns 
utanför planområdet. I kommunens gröna skogsbruksplan avses 
sumpskogen, eller kärrområdet som det där kallas, utvecklas fritt och bli 
en varierad lövsumpskog med stor mängd död ved som gynnar 
svampfloran. Området är en gynnsam fågelbiotop för t ex mindre 
hackspett och skogssnäppa enligt skogsbruksplanen. 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet ligger i utkanten av Vislanda, i anslutning till befintliga 
industribyggnader och i närheten av villabebyggelse. 

Industribyggnaderna (WICA Arnecs lokaler) väster om Elnarydsvägen 
har enhetligt utformade fasader och flacka takvinklar. Ett lagertält finns 
öster om Elnarydsvägen. 

Villorna i närområdet är i 1 och ½ plan, fristående och av olika ålder. 

Gator och trafik 
Elnarydsvägen avgränsar planområdet åt väster. Trafik till industrin och 
till bostäderna som ligger söder om planområdet är i dagsläget 
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beroende av denna gata. Det förekommer även tung trafik med 
målpunkten industri/återvinningsanläggning söder om samhället, men 
dessa är hänvisade till andra vägar. Trafik till WICA angör planområdet 
norrifrån. 

I samband med utbyggnad av parkering och lagertält på östra sidan av 
Elnarydsvägen för några år sedan gjordes trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på sträckan av Elnarydsvägen som passarar WICA. Vägen 
smalnades av från 12 till 9,5 meter, avgränsningar för cykelfält målades 
och ytterligare avsmalningar med chikaner (refuger) gjordes på några 
ställen. En trucköverfart som krävdes mellan industribyggnaderna på 
västra sidan och lagertältet på östra sidan byggdes och gjordes upphöjd 
m.m. 

Eventuellt kan en komplettering av vägnätet på sikt underlätta för både 
industrin och bostäderna genom att respektive trafikströmmar 
separeras. En sådan översyn kan ej göras i denna detaljplan. Dessa 
frågor hanteras i en kommande fördjupad översiktsplan. Till dess 
behöver Elnarydsvägen fungera för de båda trafikströmmarna.  

Service och närmiljö 
Industrierna i området utgör stora arbetsplatser i Vislanda. Kommersiell 
service finns i Vislanda centrum, 500 m fågelvägen från området. 

Tillgänglighet 
Området är relativt plant och kräver inga särskilda lösningar. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp finns framdraget under gatunätet. Under gatunätet 
finns även kommunala dagvattenledningar. Den huvudledning för 
dagvatten som tidigare korsade industrimarken väster om 
Elnarydsvägen, utanför planområdet, har senare kopplats om. Detta 
dagvatten leds nu istället i en kulvert på kommunens naturmark norr om 
industrimarken. Den kvarvarande ledningen under industrin på västra 
sidan om Elnarydsvägen är numera fastighetens egna servisledning.  

De kommunala dagvattenledningar som går i befintligt u-område på 
industrimarken öster om Elnarydsvägen är dock i bruk och leder 
dagvatten från Elnarydsvägen och villatomter söder om planområdet 
vidare till ett dike i skogsmark. 

En högspänningsledning ligger i västra kanten av planområdet. 

Strandskydd 
Strandskydd berörs ej.  

Fornlämningar 
Det finns inte några kända fornlämningar inom området enligt FMIS 
databasregister. 
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Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har inte utförts. Grundundersökning 
bör genomföras i samband med bygglovsprocessen.  

Som på många ställen i Vislanda kan grundvattnet antas ligga relativt 
högt. 

Förorenad mark 

Någon misstänkt förorening finns inte inom planområdet.  

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon och med 
grovkorningt isälvsmaterial med normal radonhalt. Inför byggnation bör 
detta uppmärksammas. 

Störningar 
Industrier intill bostäder medför risker för störningar i form av buller m.m.  

PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Verksamheter/arbetsplatser 
Planförslaget innebär att industrimarken utvidgas åt söder och öster, 
planbeteckningen J på plankartan. En grön hänsynszon skapas mot 
villaområde i söder. Marken får där inte bebyggas. En vall ska anläggas 
i syfte att skapa en avskärmning mellan industrin och bostäderna. 
Zonen ska vara försedd med buskar och träd så att de närliggande 
bostäderna behåller en grön närmiljö.  

Värt att notera är att närheten till bostäder kan bli styrande för 
industriverksamhetens art inom planområdet, då inte all verksamhet är 
lämplig nära bostäder. Oavsett verksamhet som etableras på 
fastigheten ska riktvärden för nyetablering enligt Naturvårdsverket 
allmänna råd om Externt industribuller uppfyllas. 

Naturmarken norr om industrifastigheten syftar till att inrymma ett 
dagvattendike. Delen på plankartan som är markerad med ”träd” ska 
vara trädbevuxen så att en visuell skärm finns mellan industrin och 
bostadshusen.  

Exploateringsgraden för planområdet sätts till 50%. Detta ger goda 
utvecklingsmöjligheter med nya industribyggnader samtidigt som det 
medger plats för parkering, logistik och dagvattenhantering. 

Med hänsyn till omgivande bebyggelse är högsta tillåtna byggnadshöjd 
8 meter. 
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Fasader i industriområdet bör utformas i samstämmighet med övriga 
intilliggande industrilokaler. 

Eftersom grundvattnet troligen ligger relativt högt är källare inte lämpligt 
inom planområdet.  

Anläggningar 
Parkering och uppställningsplatser tillhörande industrin ska anläggas 
inom industrifastigheten.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Det är av stor vikt att trafiksäkerheten bibehålls. Industrins etablering på 
båda sidor av Elnarydsvägen gör att lokalgatan upplevs gå igenom en 
industrifastighet. Svängande personbilar, lastbilar och truckar ska 
samexistera med passerande fordon och oskyddade trafikanter.  

Den planerade utvidgningen av industrimarken innebär inte en ökning 
av antalet lastbilstransporter. De kommer istället att bli färre eftersom 
industrin får möjlighet att utveckla ett centralt lager och inte behöver 
transportera sina varor till externa lager. WICA räknar med att 
utbyggnaden medför 6 färre transporter till externa lager varje dag och 
eftersom företaget kör åt båda hållen blir det således 12 färre lastbildar 
som passerar Elnarydsvägen per dag. I takt med ökad produktion ökar 
antalet transporter men utgångsläget gör att det finns en marginal innan 
dagens transportmängd nås. 

En detaljplan är dock inte låst till ett visst företag utan ska fungera 
oavsett verksamhetsutövare. De trafikåtgärder som planen föreskriver 
gör trafikmiljön säkrare, se utfarter och gång- och cykelvägar. 

Vändplanen vid Jakobsgatan är idag inte anpassad för lastbilar och 
vändplanen tas därför med i planområdet och föreslås därför utökas. 

Parkering 
Parkering för industrin, såväl för personalparkering som 
uppställningsplatser för lastbil, ska ordnas inom fastigheten. 

Utfarter 
In- och utfarter till industrimarken styrs upp till vissa platser. I övrigt 
gäller in- och utfartsförbud. Där utfartsförbud råder, längs 
Elnarydsvägen, ska även fastighetsgränsen tydliggöras med kantsten, 
låg mur, pollare eller liknande. Syftet är att göra trafiksituationen 
överblickbar och förutsägbar. 

Gång- och cykelvägar 
Det cykelfält som finns längs den aktuella sträckan av Elnarydsvägen i 
direkt anslutning till planområdet ska göras tydligare genom att 
fastighetsgränsen markeras. Cykelfältet förlängs till korsningen med 
Pumpgatan. 
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Åtgärder utanför planområdet 

Åtgärder på Elnarydsvägen för att förbättra dagens situation hanteras 
utanför detaljplaneprocessen. Som information kan dock nämnas att det 
planeras för en lins i korsningen Elnarydsvägen/Kungsgatan vilket ska 
genomföras 2013. Eveventuell cykelväg utmed Kungsgatan ska 
utredas. Hastigheten planeras sänkas till 30 km/h från korsningen 
Elnarydsvägen/Kungsgatan till sista huset söderut på Elnarydsvägen. 
Det pågår en hastighetsöversyn i kommunen som kan komma att 
innebära att hastigheten överlag sänks till 40 km/h på Elnarydsvägen 
norr om linsen och till 30 km/h på omgivande bostadsgator.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 
Dagvatten från industrifastigheten ska fördröjas på fastigheten och kan 
med fördel sedan ledas ut till det alkärr som gränsar till planområdet. 
Detta regleras med planbestämmelsen n. Vid granskning av marklov 
ska även bedömas om det blir tillräcklig fördröjning av dagvatten på 
fastigheten, eftersom grundvattnet är högt. 

Planbestämmelsen a reglerar att exploatören innan marklov kan ges ska 
visa att urgrävning och exploatering inte kommer att avvattna alkärret. 
Risken för avvattning är beroende av hur djupt man behöver gräva. 
Eventuellt kan en åtgärd vara att anlägga en underjordisk vall av täta 
massor som gräns mot alkärret före urgrävning av området påbörjas.  

Bestämmelserna n och a gäller även för befintlig hårdgjord yta först då 
förändringar av marken i de delarna blir aktuell. 

Ett genomförande av industrimarken i östra delen av planområdet 
kräver flytt av det dagvattendike som går genom den delen idag. Diket 
flyttas till naturmarken längs Jakobsgatan så att det ansluter där 
befintlig kommunal dagvattenkulvert slutar idag. Naturmarken ges en 
bred zon för att möjliggöra flacka dikeskanter alternativt ge utrymme för 
stegvis terrassering av marken så att dikets upplevda djup minimeras.   

Det befintliga norr-södergående diket inom planområdet läggs igen. 
Dagvatten från kulverten som finns under befintlig industrimark förlängs 
i u-område österut mot alkärret. Kulverten ska läggas med minimal 
erforderlig lutning så att utloppet sker i marknivå vid alkärret. På så vis 
får alkärret ett tillskott av vatten istället för att dräneras, vilket gynnar 
alarna. Planen reglerar att vattengången inte får understiga +153,3 så 
att dagvattnet ska kunna rinna ut i delar av alkärret. 

Inom u-området får inte förekomma att träd planteras på grund av de 
ledningar som finns inom områdena. Mindre buskar kan accepteras. 

Vatten och avlopp 
Nya byggnader ansluts till befintligt VA-nät. 
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Elnät 
Ansluts till befintligt elnät. 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitetsnormer bedöms inte överskridas av planens genomförande. 
Spridningsberäkningar för luftföroreningar gjordes 2006, på gator i 
Alvesta som är mer trafikerade än vad som planförslaget kommer att 
medföra för planområdet. Ingen av dessa gator överskred 
miljökvalitetsnormerna.  

Planområdet gränsar inte till någon statutsklassad sjö avseende 
miljökvalitetsnormer för vatten och det finns inte heller någon sådan i 
närheten. Planområdet ligger även relativt långt ifrån Alvestaåsen. 
Dagvatten från tillkommande industriytor ska fördröjas lokalt. 

Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Miljömål 
Alkärret i östra delen av planområdet är känsligt för avvattning. Planen 
reglerar att befintligt kommunalt dagvatten ska ledas till alkärret. Om 
vatten leds hit påverkas biotopen positivt och därmed miljömålen 
myllrande våtmarker, ett rikt växt- och djurliv samt levande skogar 
positivt. Kärrets koppling till omgivande natur minskar då marken norr 
om den exploateras vilket är negativt. Detta kompenseras av den 
tillförsel av vatten som genomförandet av planen medför. 

Dagvattnet ska fördröjas vilket påverkar i positiv riktning på god 
bebyggd miljö. 

Utvidgningen av industrin ger möjlighet att samla industrins verksamhet 
och därmed minska antalet transporter i förhållande till mängden varor 
som produceras. Detta verkar genom minskade avgasmängder positivt 
på miljömålen frisk luft samt begränsad klimatpåverkan. WICA beräknar 
att uppförande av lager centralt istället för att använda befintliga lager 
belägna 5-15 km utanför tillverkningslokalerna skulle minska 
transporterna med 14 300 km/år.  

Riksintressen 
Södra strambanan utanför planområdet påverkas ej av planförslaget. 

Natur- och kulturmiljö 
Ett bevarande och utvecklande av alkärret innebär att ett naturvärde får 
fortsätta att utvecklas. 

Ny industrimark tar skogsmark i anspråk vilket ger mindre andel 
grönytor. Dock har skogen inom planområdet inga kända högre 
naturvärden. 
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Inom naturstråket norr om planområdet har tidigare funnits en folkpark 
men inga bevarandevädra spår av denna finns idag kvar och planen 
påverkar därför inte några kulturmiljöer. 

Visuell miljö och landskapsbild 
Stadsbilden förändras genom att industriområde växer på skogsmark 
mellan ett större och ett mindre villaområde. Den tillkommande 
industrimarken kan ses som en komplettering och innebär inte någon ny 
typ av landskapselement i området. Skalan och sammanhanget läses 
ihop med befintliga industribyggnader.  

Idag finns visuella skydd i form av trädbevuxna grönytor eller vall mellan 
industri och bostadsområden. Planen anger att det även ska gälla för 
den tillkommande industrimarken. Ett anläggande av en vall kan 
upplevas som en försämring vid etableringsskedet eftersom befintlig 
grönska försvinner, men utgör ett tätare insynsskydd på längre sikt, 
framförallt när ny växtlighet har etablerat sig. 

Rekreation 
Grönzonen mellan industrin och bostadsområdet i söder krymper vilket 
gör att ytans funktion för rekreation förändras men funktionen av 
insynsskydd består. Det finns dock omgivande skogsområden på fler 
sidor av villabebyggelsen varför förändringen inte bedöms vara påtaglig 
på det stora hela.  

Hälsa och säkerhet 
Avståndet till södra stambanan uppfyller RIKTSAMs (riktlinjer för 
hantering av risker) föreslagna skyddsavstånd väl. Därmed bedöms 
ingen riskbedömning med avseende på farligt gods på järnväg behövas.  

Trafiksäkerheten försämras med ytterligare utfart men förbättras 
samtidigt genom att fastighetsgräns markeras vilket tydliggör 
cykelfälten. Antalet tunga transporter minskar vilket verkar positivt på 
trafiksäkerheten.  

Resurshushållning 
Infrastruktur finns i form av vägar och ledningar vilket är positivt ur ett 
resurshushållningsperspektiv.  

Läget för industrin mellan befintliga bostadsområden gör att platsens 
förutsättningar för ytterligare expansion av industrin utöver den 
planerade expansion som planen medger, inte är optimala. En 
ytterligare utvidgning bör föregås av program eller fördjupad 
översiktsplan. 

Socialt perspektiv 
Planen innebär ytterligare utfart och därmed ökade svängande 
trafikrörelser på Elnarydsvägen i höjd med planområdet. Detta är 
negativt för trafiksäkerheten, i synnerhet för oskyddade trafikanter vilket 
ofta är barn. Trafiksäkerheten ska säkras genom att fastighetsgränsen 
markeras. Detta gör att de cykelfält som finns får markering på båda 



  

11 

sidor och upplevs tydligare. Utfarterna blir också tydligare i gatumiljön 
genom avbrott på denna struktur av linjer. 

Ekonomiska konsekvenser 
En utvidgning av industrimarken ger möjlighet för expansion för 
industrier och därmed ett utökat underlag för arbeten. 

GENOMFÖRANDE 
Tidplan 
Samråd över planförslaget genomfördes under sommaren 2012 och 
granskning sker under tidig höst samma år. Därefter kan detaljplanen 
antas om inga hinder uppstår.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Ansökan om fastighetsreglering har gjorts. Ett markområde överförs 
från Elnaryd 1:28 till Vislanda 79:2 enligt avtal. 

Ett genomförande av planen innebär att en smal remsa av gatumark 
övergår till industrimark. Syftet är att göra gatan smalare och förlänga 
befintligt cykelfält den kvarvarande sträckan ned till korsningen 
Elnarydsvägen – Pumpgatan. En del av fastigheten Vislanda 4:1 
övergår därmed till Vislanda 79:2. Detta sker genom fastighetsreglering 
och avtal upprättas mellan Wica Cold AB och kommunen.  

Den telekabel som går österut genom planområdet, landskabeln, 
kommer inte längre att användas och ledningsrätten kan tas bort. 
Däremot går normala/accesskablar utmed Elnarydsvägen vilka ska 
finnas kvar. En högspänningskabel finns också utmed Elnarydsvägen. 
Exploatören står för kostnader och erforderliga avtal förenade med 
eventuell flytt av ledningar. Om kabel flyttas så ska ledningsrätten flyttas 
till samma läge som kabeln.  

Högspänningskabel i kanten mot Elnarydsvägen säkras med u-område.  

Ledningsrätt ska bildas för utökad dagvattenkulvert. 

Verkan på andra detaljplaner 
Delar av detaljplan VA49, laga kraftvunnen 2009-09-30, ersätts av 
denna nya plan.  

Genomförandetiden för VA49 är fem år och har således inte gått ut.  
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Tomtindelning 

Samtliga tomtindelningsplaner inom Alvesta kommun är upphävda.  

Ekonomiska frågor 
Ett planavtal har tecknats med WICA Cold AB 2012-02-10. 

Tekniska frågor 

Hänsynzon 

Exploatören svarar för att en vall med växtlighet utformas i 
planområdets södra del och bekostar den samma. 

Åtgärder i fastighetsgränsen 

Exploatören bekostar den ej överkörbara avgränsning som ska finnas i 
gränsen mellan industrifastighet och gata. Utformningen av 
avgränsningen ska samrådas med kommunens tekniska kompetens. 

Exploatören ska bekosta de åtgärder som krävs för att förhindra att 
kärret avvattnas till följd av urgrävningning och exploatering av 
industrimarken. Exploatören svarar för att erforderliga tillstånd för 
åtgärden tillhandahålls. 

Diken 
Vid ett genomförande av de delar av planen som innebär att 
industrimark anläggs på skogsmark i östra delen av planområdet krävs 
det att befintliga diken flyttas respektive kulverteras, se rubriken 
dagvatten i denna planbeskrivning. Exploatören ska bekosta de arbeten 
som krävs för dikesflytt och kulvertering. Kostnaden regleras vid 
markköpeavtal för den aktuella marken.  

Kommunen har gjort en anmälan om vattenverksamhet beträffande 
dikesflytt och kulvertering. Länsstyrelsen tog beslut i ärendet – 
”Vattenverksamhet gällande flytt av dike och förlängning av kulvert på 
fastigheten Vislanda 4:1 i Alvesta kommun” 2012-10-19 (Kommunens 
diarienummer NFS 2012/202-7, Länsstyrelsens ärendenummer 535-
4299-12). Före påbörjad verksamhet ska Länsstyrelsen kontaktas. 
Verksamheten ska genomföras senast år 2022.  

Träd vid dike 

Kommunen svarar för att träd tillåts växa upp eller planteras på delen av 
naturmarken markerat med ”träd” i planområdets norra del. 

Cykelfält 

Den förlängning av cykelfältet som görs ned till pumpgatan ansvarar 
kommunen för att genomföra. Kommunen anpassar även befintliga 
cykelfältslinjer och streckar linjerna i höjd med industrins utfarter. 
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Vändplan 

Vändplanen vid Jakobsgatan utökas, vilket är kommunens ansvar då 
det är allmän plats.  

Konsekvenser på fastighetsnivå 
Markregleringar finns redovisade på bilaga ”Konsekvenser på 
fastighetsnivå”.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Vid upprättandet av planbeskrivningen har planenhetschef Magnus 
Wigren, planingenjör Ingalill Ljungdahl, teknikenhetschef Ulf Carlsson, 
trafiktekniker Kerstin Björknert, gatuingenjör Jan-Åke Nygren och 
markchef Roger Wilsborn medverkat. 

Alvesta 2012-09-03 

 

Elinor Bjärnborg 

Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen antagen av Nämnden för Samhällsplanering 2012-10-
23, § 66. 

 

 

Susanne Frank 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet har vunnit laga kraft 2012-11-16.  
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