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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett attraktivt läge med 
närhet till Spånens rekreationsområde. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- 
och bygglagen. 

PLANDATA 

Lägesbestämning  

 

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta tätort.  Planområdet 
avgränsas av väg 25/27 i norr, Lekarydsvägen i väster, och 
Spåningslanda rekreationsområde i öster.  

Areal 

Ca 10 hektar 

Markägoförhållanden 

Planområdet utgörs av Alvesta kommuns fastigheter Spåningslanda 
4:3, Lekaryd 9:2 och Lekaryd-Nyhem 1:1. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Planområdet finns beläget i norra delen av Alvesta tätort.  Planområdet 
avgränsas av väg 25/27 i norr, Lekarydsvägen i väster, och 
Spåningslanda rekreationsområde i öster.  

Gällande detaljplaner 

Detaljplan för del av Spåningslanda 4:3 m.fl. etapp 3 del 2 

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag §2 2021-02-23 

Riksintressen 

Detaljplaneområdet angränsar till riksintresseområdet för Hjärtanäs – 
Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda (G 18) som är ett riksintresse för 
kulturmiljövård, i enlighet med Miljöbalken 3 kap 6 §.  

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 
vattendrag av riksintresse avseende vattenreglering, i enlighet med 
Miljöbalken 4 kap 6 §. 

Mellankommunala intressen 

Ddetaljplanen berör ej några mellankommunala intressen. 

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 den norra delen 
av  Alvesta tätort och området bedöms vara lämpat för den typ av 
exploatering som föreslås. Gällande riktvärden för trafikbuller bedöms 
inte överskridas. Hänsyn tas till farligt gods-leder. Naturområde tas i 
anspråk och exploateras för bostadsändamål. Gröna områden bevaras 
mellan bostadskvarter. Planen ligger inom avrinningsområdet för 
Mörrumsån som är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Förslaget 
innebär inga åtgärder som omfattar vattenreglering eller 
vattenöverledning. Bedömningen är att riksintresset för kulturmiljövård 
inte kommer att påtagligt skadas. 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 

Spåningslandaområdet finns beläget på en nord-sydlig orienterad 
höjdrygg belägen mellan Lekarydsåns dalgång i väster och sjön Spånen 
i öster. Planområdets lokalisering på åsen leder till att marken har en 
stigande lutning mot öster. Mark inom planområdet består till stor del av 
barr- och lövskog. Lövskogen finns främst koncentrerad runt den så 
kallade Lekevallen som består av bland annat en tidigare fotbollsplan 
som idag används för en hundbruksklubbs verksamhet. Intill Lekevallen 
finns uppgrusade ytor och två anlagda kullar/vallar. Lövskogen består 
av bland annat asp, björk och ek av varierande storlek och åldrar. 

Vänster: Gamla fotbollsplanen med omkringliggande lövskog.  
Höger: Större lövträd intill 
Lekevallen. 

Befintlig bebyggelse 

Den större delen av planområdet är 
inte sedan tidigare bebyggd. Intill 
den tidigare fotbollsplanen vid 
Lekevallen finns en klubbstuga och 
lada som idag används av en 
hundklubb.   

Hundklubbens klubbstuga. 
 

Gator och trafik 

Inom planområdet finns idag en 
mindre grusad väg. Planområdet 
ansluter till Lekarydsvägen och 
Fornvägen.  

 

                Befintlig infartsväg till Lekevallen.                 
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Natur 

En naturinventering har genomförts av Naturcentrum AB i samband 
med ansökan om dispens från biotopskyddet vid arbetena kring 
detaljplan för Spåningslanda, etapp 3 (SBN 2017-243). Den nya 
planområdesavgränsningen tar hänsyn till de värdena som framkom av 
inventeringen. De stenmurar som återfinns inom skogsmarken mellan 
det inventerade området i väster och planområdets östra del är inte 
biotopskyddade, eftersom de inte ligger i anslutning till jordbruksmark.  

Naturvärdesobjekt i inventeringsområdet. 

Biotopskydd 

Enligt inventeringen (SBN 
2017-243) framkom även att 
det fanns 31 objekt med 
generellt biotopskydd enligt 7 
kap. Miljöbalken. 6 stenmurar, 
22 småvatten och 3 stenrösen. 
Stenmuren och de två dikena i 
de södra 
inventeringsområdena 
bedöms ej uppfylla kriterierna 
för generellt biotopskydd. 
Således bedöms också att 
ansökan dispens från 
biotopskyddet inte fordras för, 
den inom 
planområdesavgränsningen, 
berörda delarna. 
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Service och närmiljö 

Alvesta centrum finns inom ett avstånd av ungefär 2 kilometer från 
planområdet. Skola och barnomsorg återfinns i centrala Alvesta. 

Tillgänglighet 

Alvesta tätort som har ett väl utbyggt gatunät och således kan 
planområdet med lätthet nås med bil, cykel och till fots. Busshållsplats 
finns inom gångavstånd (linje 111 och 145).  

Planområdet har inga kraftiga höjdskillnader, vilket leder till att området 
har goda förutsättningar för att bli ett område som är tillgängligt för alla, 
oavsett vilken eller hur stor nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
personer kan ha.  

Teknisk försörjning 

Planområdet innefattas idag inte inom det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Innan detaljplanens 
genomförande krävs beslut om att utöka verksamhetsområdet. 

Dagvattenhantering 

Dimensionerade flöden för dagvattenhantering är 20-års regn inklusive 
klimatfaktor 1,25 med 10 minuters varaktighet.  

Principen är att dagvattenhantering inom planområdet sker genom att 
dagvatten leds via diken och ledningar till fördröjningsmagasin som 
återfinns i detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl. (Norra delen etapp 2) 
(A232). Fördröjningsmagasinen har som huvudfunktion att fördröja 
dagvatten för att begränsa avrinningsintensiteten vid höga flöden i 
samband med nederbörd. Syftet med dagvattenfördröjningen är även 
att reducera dagvattnets innehåll från föroreningar samt minska 
belastningen på recipienten i samband med ökad exploatering i 
avrinningsområdet. Reningen sker till största del mellan regntillfällen i 
form av sedimentation och växtupptag. Förutom den rening av 
dagvatten som sker i kommunala fördröjningsmagasin kan ytterligare 
rening av dagvatten så som krav på oljeavskiljare bli aktuellt i delar av 
planområdet.  

Sweco har på uppdrag av kommunen tagit fram en dagvattenutredning. 
Principen för planområdets dagvattenhantering är att dagvattnet leds via 
ett ledningssystem i gatorna ut till grönområdena där vattnet släpps 
ytligt för att fördröjas i diken och dammar. 
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Dagvattenprincip för området. Dagvatten avleds genom dagvattennätet 
från samtliga områden. Bildkälla: Sweco 
 

 
Vatten avleds från diken (blå) eller ledningar (grön) till 
fördröjningsmagasin i väster i bild. Bildkälla: Sweco 

Fornlämningar 

Planområdet finns beläget strax sydväst om riksintresseområde för 
kulturmiljövård, [G18] Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåninglanda, vilket 
bland annat innefattar Spåningslanda fornminnesmiljö. Fornlämningarna 
består dels av fossil åkermark, dels av stenrösen och stensättningar.  
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Inom planområdet finns en registrerad fornlämninga; en 
lägenhetsbebyggelse som är klassad som övrig kulturhistorisk lämning, 
vilket används när lämningarna inte utgör fast fornlämning men som 
ändå anses ha ett antikvariskt värde. För övrig kulturhistorisk lämning 
föreligger inte krav enligt 2 kap KML.   

Geotekniska förhållanden 

SGU:s översiktliga jordartskartering visar att området främst består av 
sandig morän. Ett stråk med isälvsmaterial finns enligt karteringen 
likaså inom planområdet. En översiktlig geoteknisk undersökning har 
genomförts år 1990. Undersökningen visar att det finns mindre områden 
med fuktig terräng inom planområdet. Bedömningen har gjorts att det 
finns goda geotekniska förhållanden inom planområdet och att någon 
ytterligare geoteknisk utredning inte krävs innan planens genomförande.  

 

 

SGU jordartskartering  Utsnitt från översiktlig 
geoteknisk undersökning från 
år 1990. 
 

Enligt Länsstyrelsens sårbarhetskartering, som baseras på 
markområdens genomsläpplighet, ligger detaljplanen inom ett område 
med medelklassificering.  Delar av området finns inom område med hög 
klassificering. Sårbarhetskartan används som underlag för bland annat 
räddningstjänsten i händelse av olycka.  
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DHI:s skyfallskartering visar de beräknade maximala vattendjupen (m) 
och hastighetsvektorer (m/s) i samband med ett framtida 100-års regn 
(skyfall som har en återkomsttid på 100 år). Karteringen visar att det 
inom planområdet idag finns god avrinning. Läs mer om 
dagvattenhantering nedan under rubriken Planförslag- Teknisk 
försörjning- Dagvattenhantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHI:s skyfallskartering från 2014 visar områden som kan vara känsliga 
vid framtida skyfall.  

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering finns ingen misstänkt förorenad 
mark inom planområdet.  

Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare 
ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 
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skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, i enlighet med 
10 kap 11 § Miljöbalken. 

Radon 

Enligt Alvesta kommuns översiktliga radonriskkartering ligger 
planområdet inom normalriskområde. 

Störningar 

Buller 

Buller definieras som allt oönskat ljud. I Sverige används främst två 
olika mått för att beskriva buller. Det första är ekvivalent ljudnivå (Leq), 
vilket är ett mått på medelljudnivån under en viss tidsperiod, exempelvis 
ett dygn. Det andra är maximalljudnivån (Lmax), som är den högsta 
tillfälliga ljudnivån som förekommer under en viss tidsperiod, exempelvis 
ett dygn. Trafikbuller redovisas vanligen i enheten decibel A, dB(A). 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gällande 
för denna plan; ”Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.” 
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Bullerutredning för planområdet bullerutredning, ekv. nivå, år 2040. 
Källa: Forcit consulting AB 
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Bullerutredning för planområdet bullerutredning, max nivå, år 2040. 
Källa: Forcit consulting AB 

Bostäder inom planområdet ligger cirka 200 meter från järnvägsområdet 
för Södra stambanan och cirka 250 meter från riksväg 25/27. En 
bullerutredning för planområdet har genomförts i den har uträkningar 
med eller utan åtgärder (för att minska buller vid bullerkällan) 
genomförts. Ekvivalenta ljudnivåer år 2040 kommer inte att överskridas 
enligt bullerutreningen. Maximalnivåer för järnväg kommer likaså att bli 
lägre. Beräkningen visar också att om ett 2 meter högt plank uppförs 
mellan stambanan och Lekarydsvägen kommer bullervärderna generellt 
att bli lägre. Beräkningen visar således att det finns goda möjligheter att 
tillskapa miljöer för bostäder utan att riktvärdena för buller överskrids. 

Farligt gods 

Väg 25/27 och Södra stambanan är båda transportleder för farligt gods. 
Då byggrätt för tankstopp finns väster om Lekarydsvägen kan viss del 
farligt gods även förekomma utmed Lekarydsvägen i framtiden. I 
planarbetet för tankstoppet bedömes förslaget inte innebära risk för 
varken befintliga bostäder utmed Lekarydsvägen eller planerade 
bostäder i Spåningslanda.  
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PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Bostäder 

Inom område med planbestämmelse B medges bostäder. 
Villabebyggelse, flerbostadshus och radhus/kedjehus är möjligt. Inom 
den östra delen av planområdet medges en byggnadshöjd av 8 meter 
inom hela planområdet förutom i den sydvästra delen där 16 meter 
medges som byggnadshöjd.  

Inom område med ändamål för bostäder regleras en exploateringsgrad 
av 30 % (största medgivna byggnadsarea i procent av fastighetsarea 
inom användningsområdet). Inom prickmarkerat område får byggnad 
inte uppföras.  

Planbestämmelserna p1 och p2 reglerar att huvudbyggnad medges 4 
meter från fastighetsgräns och att komplementbyggnad medges inom 
1,5 meter från fastighetsgräns. Syftet med bestämmelsen är att skapa 
förutsägbarhet med ett avstånd till fastighetsgräns. Bestämmelsen ska 
dock inte hindra tillkomsten av rad- eller kedjehus. Huvudbyggnad i 
bestämmelsen innebär därmed inte en enskild bostadslägenhet i en 
rad- eller kedjehuslänga. Dock ska minsta avstånd till fastighetsgräns 
från en bostadslägenhet i radhuslänga fortsatt vara enligt 
bestämmelsen ovan. 

Källare får inte finnas inom planområdet, vilket regleras med 
planbestämmelsen b1 

För att förenkla bygglovsprocessen regleras ändrad lovplikt inom 
planområdet gällande att bygglov inte krävs för skärmtak över uteplats, 
även inglasad, på högst 30 kvadratmeter.  

FRIYTOR 

Naturområden 

Natur, anges som NATUR i planen, återfinns som en korridor mellan det 
västra och östra delarna i detaljplanen. Inom naturmarken möjliggörs 
vall för att minska bullerpåverkan och fördröjningsmagasin för att ta 
omhand dagvatten från planområdet. Även i planens östra del återfinns 
naturmark möjlighet till vall för att främja en god livsmiljö och motverka 
buller. Natur har även använts som grönsläpp för att möjliggöra för 
dagvattenhantering samt som passager. 
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Lek 

Ett område på ca 3000 m2 avsett för lekpark (NATUR Lek) föreslås 
inom den västra delen av planområdet.  

Rekreation 

Planområdets läge i tätorten leder till stora rekreationsmöjligheter för 
boende. Genom stigsystem i Spåningslanda rekreationsområde finns 
möjlighet att nå bland annat Hanaslöv, Spånens badplats och ridskola.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 

Planområdet innefattar mark med ändamål för gata, planbestämmelsen 
GATA. De gator som ansluter till Lekarydsvägen och Fornvägen ges en 
körbredd av 8,5 meter. Övriga mindre bostadsgator ges en bredd av 
totalt 6,5 meter. Inom dessa gator samsas skyddade och oskyddade 
trafikanter.  

Inom handels- verksamhets- och kontorsområdet ges gatan en körbana 
på 7,5 meter, utrymme finns för infiltrationsstråk om 3 meter och 
cykelväg om 2,5 meter.  

Sweco har på uppdrag tagit fram ett PM daterat 2019-04-12 rörande 
olika alternativ till anslutning av västra delen av planområdet. Med 
rapporten som grund har bedömningen gjorts att den föreslagna 
trafiklösningen är lämplig. 

Parkering 

Parkering skall ske inom den egna fastigheten.  

Utfarter 

In- och utfart till och från fastigheterna sker via det kommunala 
gatunätet.  Inom delar av planområdet finns utfartsförbud.  

Gång- och cykelvägar 

En cykelväg föreslås i östvästlig riktning, från Spåningslanda Etapp 3, 
del 2 (Detaljplan A232). 

Utfarter 

In- och utfart till och från fastigheterna sker via det kommunala 
gatunätet.  Inom delar av planområdet finns utfartsförbud.  
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Gång- och cykelvägar 

En cykelväg mellan det västra och östra planområdet möjliggörs. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns tillgänglig på Lekraydsvägen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 

Principen är att dagvattenhantering inom planområdet sker genom att 
dagvatten leds via diken och ledningar till fördröjningsmagasin inom 
planområdet. Fördröjningsmagasinen har som huvudfunktion att 
fördröja dagvatten för att begränsa avrinningsintensiteten vid höga 
flöden i samband med nederbörd. Syftet med dagvattenfördröjningen är 
även att reducera dagvattnets innehåll från föroreningar samt minska 
belastningen på recipienten i samband med ökad exploatering i 
avrinningsområdet. Reningen sker till största del mellan regntillfällen i 
form av sedimentation och växtupptag. 

Vatten och avlopp 

Området ligger inte inom det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. Innan genomförande av detaljplanen krävs därmed 
beslut om utökning av verksamhetsområdet.  

Brandpostsystemet ska byggas ut i den mån som krävs för att klara 
brandvattenförsörjningen. 

Elnät 

Området ansluts till befintligt elnät som Alvesta Elnät ansvarar för. 
Överenskommelse om anslutning sker mellan fastighetsägare och 
Alvesta Elnät. En befintlig transformatorstation finns inom planområdet 
och planförslaget möjligör ytterligare en station. 

En starkströmsledning (0764-93/14.3) går i dagsläget genom 
planområdet. Denna föreslås att flytta till U-området som återfinns i 
detaljplan A232 väster om föreslaget planområdet. 

Fiber 

Fiberanslutning finns i området. En fiberkabel till hörande Wexnet AB 
återfinns i samma sträckning som starkstömsledningen, omnämnd 
ovan. Även denna föreslås att dras om till U-området i detaljplan A232  
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Avfall 

Återvinning och avfallshantering ansluts till befintligt system som 
Alvesta Renhållnings AB (ARAB) ansvarar för. 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN för luft 

Då detaljplanen möjliggör för exploatering av bostadsbebyggelse inom 
området, kan förslaget även medföra ökad biltrafik till och inom 
området, vilket i sin tur kan leda till viss negativ påverkan på 
miljökvalitetsnorm för luft. Spridningsberäkningar för luftföroreningar 
(NO2, PM10 PM2,5 och Bensen) utfördes år 2013 i Alvesta tätort på gator 
som är mer trafikerade än vad de inom planområdet kommer att vara. 
Resultatet visade att Alvesta har, jämfört med det nationella miljömålet, 
något för höga värden vad gäller partiklarna PM10, med 16 µg/m3 

(mikrogram per kubikmeter luft), jämfört med miljömålet 15 µg/m3. Det 
finns emellertid inte tecken på att någon norm för luftföroreningar 
överskrids i kommunen. Då förslaget inte bedöms medföra påtaglig 
trafikökning, eller någon anläggning som kan föra med sig betydligt 
försämrad luftkvalitet, är bedömningen att koncentrationen av PM10 inte 
kommer att öka betydligt i samband med planens genomförande. En av 
de större källorna vad gäller PM10 är husuppvärmning med vedpanna, 
en förbränningsprocess som inte bedöms bli aktuell inom planområdet.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

MKN för vatten 
Planområdets recipient är sjön Salen, som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2021-
12-20) har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Bedömningen 
är att Salen riskerar att inte uppnå ekologisk status 2027. Planområdet påverkar 
även avrinningsområdet Lekarydsån: Tvärån – Dansjön, som (enligt redovisning i 
VISS, hämtad 2021-12-20) har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Bedömningen är att Lekarydsån: Tvärån – Dansjön riskerar att inte uppnå 
ekologisk status 2027. Planområdet påverkar även avrinningsområdet Lekarydsån: 
Salen – Tvärån som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2021-12-20) har måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Bedömningen är att Lekarydsån: 
Salen – Dansjön riskerar att inte uppnå ekologisk status 2033. Planområdet ligger 
också inom tillrinningsområdet till grundvattenförekomsten Alvestaåsen, Lekaryd 
som bedöms ha god kemisk och kvantitativ status.  
Genomförandet av planen tar i anspråk gräsmark för hårdgjord yta och kan på så 
sätt påverka möjligheterna att hantera dagvatten totalt sett. Inom planområdet ska 
dagvatten fördröjas och mellan planområdet och recipienten finns ytterligare 
fördröjning genom fördröjningsmagasin. Genom fördröjning inom planområdet samt 
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genom de fördröjningsmagasin där dagvatten skall fördröjas bedöms recipienterna 
samt Alvestaåsen inte få en betydande påverkan på statusen.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Miljömål 

Miljömålet för God bebyggd miljö bedöms påverkas positivt med 
planförslaget. Handel, verksamheter och kontor möjliggörs i attraktivt 
läge. Området ligger i en del av tätorten där det finns gott om natur- och 
grönområden, vilket är positivt med hänsyn till exploatering av bostäder. 
Gällande riktvärden för trafikbuller överskrids inte. Busshållsplatser finns 
inom gångavstånd och gång- och cykelvägar planeras från planområdet 
mot centrum, med trafiksäkra skolvägar som följd. 

Viss negativ påverkan på miljömålen Levande skogar och ett Rikt växt- 
och djurliv kan uppstå då ett tätortsnära grönområde exploateras, 
däremot är det enbart en begränsad del i förhållande till det större 
sammanhängande grönområdet som finns i närheten som tas i anspråk.  

Miljömålen Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och 
vattendrag bedöms påverkas positivt med planens genomförande då 
dagvatten fördröjs inom planområdet. Detta leder till att 
vattenavrinningen inom området inte kommer att påverkas negativt av 
planförslaget, vilket är positivt utifrån de berörda miljömålen.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.  

Riksintressen 

Vattendrag  

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är av 
riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 6 §. Förslaget innebär inga åtgärder 
som omfattar vattenreglering eller vattenöverledning enligt Miljöbalken 
11 kap 5 §.  

Kulturmiljövård 

Detaljplaneområdet finns beläget väster om riksintresseområdet för 
Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda (G 18) som är ett 
riksintresse för kulturmiljövård, i enlighet med Miljöbalken 3 kap 6 §. 
Bedömningen är att planförslaget inte medför påtaglig skada på 
riksintresset.  

Kommunikationer 

Södra Stambanan som är ett riksintresse för kommunikationer i enlighet 
med Miljöbalken 3 kap 8 § finns belägen cirka 90 meter väster om 
planområdet. Bedömningen är däremot att riksintresset inte kommer att 
påtagligt skadas i samband med planens genomförande. Gällande 
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riktvärden för trafikbuller vid bostadsbebyggelse inom detaljplan 
överskrids inte.  

Hälsa och säkerhet 

Olyckor 

Räddningstjänsten har gjort bedömningen att normal insatstid till 
området idag är mellan 10-20 minuter. Trapphus i flerfamiljsbebyggelse 
och verksamheter kan behöva utformas som så kallade TR1- eller TR2- 
trapphus. Ett exempel på krav som därmed kommer att ställas är att 
trapphus ska utformas så att spridning av brand och brandgas 
begränsas under minst 60 minuter. Bedömning om vilka krav som ska 
ställas sker i bygglovet.  

Buller 

Enligt Alvesta kommuns översiktliga bullerkartläggning överskrids inte 
gällande riktvärden inom detaljplanen. Däremot täcker denna kartering 
inte hela planområdet och därmed har en bullerberäkning tagits fram för 
den del som bedöms ligga inom område med risk för att gällande 
riktvärden överskrids.  

Beräkningen visar att om ett 2 meter högt plank uppförs mellan 
stambanan och Lekarydsvägen kommer bullervärderna generellt att bli 
lägre. Ekvivalenta och maximala ljudnivåer år 2040 överskrids ej genom 
denna åtgärd. Beräkningen visar att det finns goda möjligheter att skapa 
goda boendemiljöer. 

Översvämning 

DHI:s skyfallskartering visar att det finns områden som riskerar 
översvämmas i samband med ett framtida 100-årsregn (se rubriken 
Platsens förutsättningar ovan). Dagvattenfördröjning leder till att 
mängden vatten från området inte kommer att öka jämfört med idag.  

Resurshushållning 

Planområdet är idag inte ianspråktaget av bebyggelse och innefattas 
således inte i det kommunala infrastrukturnätet. I närområdet till 
planområdet finns det befintliga nätet för vatten och avlopp, vilket det är 
möjligt att ansluta planområdet till.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Socialt perspektiv 

Detaljplanen möjliggör för både enfamiljs- och flerfamiljshus inom 
planområdet. Detta möjliggör för att en blandning av samhällsgrupper 
och åldrar kan komma att bo inom planområdet, vilket är positivt utifrån 
ett socialt perspektiv. Att boende har närhet till en förskola är positivt 
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utifrån ett socialt perspektiv. Gång- och cykelvägar inom planområdet 
skapar säkra skolvägar.  

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms leda till att Alvesta kommun 
kan sälja fastigheter för bostadsändamål. Då detaljplanen innefattar 
mark med kommunalt huvudmannaskap är bedömningen att Alvesta 
kommun får kostnader i form av utbyggnad samt för fortsatt skötsel.  

Den ökning av bostadsbeståndet som förslaget medför kan även bidra 
till att skapa underlag för ett utökat serviceutbud i Alvesta centrum. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 
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GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § PBL. 
Planförslaget bedöms antas under januari 2023. 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum 
planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planens 
bestämmelser därefter att gälla fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller 
upphävs. 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
Verkan på andra detaljplaner 
Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av äldre detaljplaner av markregleringar 
enligt föreliggande planförslag. 

 
Ansvarsfördelning 

Ans
vari
g 

Åtgärder 
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sta 
kom
mun 

Upprättar detaljplan 

Ansöker om fastighetsreglering 

Genomför detaljplanen 
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Ekonomiska frågor  
Kommunen bekostar fastighetsreglering och genomför detaljplanen. 
Köpeavtal skrivs i samband med försäljning av tomter. Markanvisningsavtal eller 
avtal om gatukostnadsersättning m.m. kan bli aktuellt inom delar av planområdet för 
att säkerställa ansvars- och kostnadsfördelningen mellan privat exploatör och 
kommun. Innehållet i avtalet kommer beröra finansiering av teknisk infrastruktur och 
anläggande av gator, innehåll och utformning av anvisad mark samt tidsplan. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastighet 
(inom 
planområdet) 

Sammanfattning av 
konsekvenser 

Spåningslanda 
4:3, Lekaryd-
Nyhem 1:1, 
Lekaryd 9:2 

 

Kvartersmark för 
Bostäder och 
allmänplatsmark för 
Natur, Lek och Gata 
skapas inom  
fastigheterna  

 

Spåningslanda 
4:3 

Natur i Detaljplan för 
del av Spåningslanda 
4:3 m.fl. etapp 3 del 
2 och ersätts med 
NATUR och Cykel i 
föreslagen plan.  

Fastighet 
(utanför 
planområdet) 

Sammanfattning av 
konsekvenser 

- - 

Ledningsrätt 

Inom planområdet finns befintliga el- och fiberledningar. Ledningar finns 
inom område med administrativ bestämmelse u2. 
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En starkströmsledning (0764-93/14.3) går i dagsläget genom 
planområdet. Denna föreslås att flytta till U-området som återfinns i 
detaljplan A232 väster om föreslaget planområdet. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

I samband med upprättade av detaljplanen har Jan-Åke Nygren, Ulf 
Carlsson och Sara Hedlund deltagit.  

Alvesta 2022-10-10 

Mario Jonjic 

Planarkitekt 
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