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INFORMATION i anslutning till granskning för detaljplan för Alvesta 15:1 (Gröna gatan) 

 
 

 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
 

Utökat förfarande 
 

Utökat förfarande ska tillämpas om förslag till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planbesked och uppdrag 

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. 
Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. 
Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta 
verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall 
om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen. 
 

Samråd av planprogram 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange 
planens utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter 
sammanställas på samma sätt som vid samråd för detaljplan. (Ev. Planprogram har inte varit aktuellt i 
denna plan.) 

 

Kungörelse 

Innan en detaljplan ställs ut på samråd kungörs förslaget. Kungörelse sker i ortstidningen och anslås 
på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska bland annat innehålla information om vilket område 
som avses, var förslaget finns tillgängligt samt hur och när synpunkter på förslag kan lämnas.  

Samråd av detaljplan 

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, 
hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av 
annons i lokaltidning. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken 
bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsen/nämnden för samhällsplanering beslutar sedan om granskning av detaljplanen.  

 

Granskning 

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås 
på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade 
planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två 
veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter 
redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar 
kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda 
som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Antagande 

Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall 
beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där 
informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske. 

 

Laga kraft  

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att 
beslut om antagande offentliggjorts. 
 
  

  

Här är vi nu 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
Detaljplan 
Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och 
anläggningar. En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det 
kan vara t ex handel, bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen 
och upprättar detaljplaner för att garantera olika intressenters insyn och inflytande, 
möjliggöra medborgarinflytande och få bättre beslutsunderlag.  
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Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan) 
 
i Alvesta tätort, Alvesta kommun,  
Kronobergs län 
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Fastighetsförteckning 
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en säkrare trafikmiljö runt 
Skogsbackens förskola och mer ändamålsenlig entré till fastigheten 
Alvesta 13:40 samt möjliggöra en entré till Virdavallens idrottsområde 
norrifrån. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § 
Plan- och bygglagen. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i den västra delen av Alvesta tätort, ungefär 1 km 
från Alvesta centrum. Området avgränsas i söder av Virdavallens 
idrottsytor och i norr av Skogsbackens förskoleverksamhet.  

Figur 1 Ortofoto med markerat planområde 
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Areal 

Planområdet omfattar cirka 0,2 Ha.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna ägs av Alvesta kommun (Alvesta 15:1, Alvesta 13:1). 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Området är utpekat i Fördjupad Översiktsplan för Alvesta kommun 2016 
som en del i genomförandet av Utveckling Västra Rönnedal: ” (…) 
Skapa en ny entré till Virdavallen från Gröna gatan, med bilparkering i 
anslutning till tennishallen och tydlig gång- och cykelstråk mot 
Rönnedalsvägen.” Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens 
intentioner.  

Gällande detaljplaner 

Planområdet är reglerat delvis som ”Park eller plantering” och delvis 
som  ”Område för idrottsändamål” genom stadsplan A111 (antagen 
1971-10-25). 

 

Figur 2  Gällande detaljplaner inom planområdet 

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-02 (SBN § 29) att 
upprätta förslag till detaljplan i föreslaget område.  
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Riksintressen 

Berörs inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Berörs inte av planförslaget. 

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 Alvesta tätort 
och området bedöms vara lämpat för den typ av exploatering som 
föreslås. Gällande riktvärden för trafikbuller bedöms inte överskridas. En 
grönyta tas i anspråk och exploateras för trafikändamål. Inom 
planområdet finns det inte några registrerade fornlämningar. Vad gäller 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken är bedömningen att 
planförslaget inte medför ett överskridande av gällande normer. 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet utgörs delvis av en grusad yta och delvis av 
en grönyta med spridda lövträd och enstaka tallar. Lövträden utgörs av 
björk och ek. Några ekar har skyddsvärde och naturområdet söder om 
Gröna gatan har högt naturvärde.  
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Figur 3 och 4 Inmätta träd inom och i närheten till planområdet. 

 

Hela planområdet sluttar i väst-östlig riktning (illustration nedan).  

 

Figur 5 Befintliga höjdförhållanden 

Befintlig bebyggelse 

I planområdet finns inga byggnader. Norr om planområdet ligger 
Skogsbackens förskola och Virdaskolan. I söder gränsar planområdet 
till Virdavallen idrottsplats. Nordöst om planområdet ligger 
Grönkullaskolan och sydöst om planområdet finns småhusbebyggelse.   
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Figur 6 Skogsbackens förskola, norr om planområdet 

Gator och trafik 

Planområdet omfattar den västra delen av den lokala gatan (Gröna 
gatan) som löper i öst-västlig riktning. Gatan kopplar Sköldstavägen 
med idrottsplatsen Virdavallen. Gatubredden varierar mellan 6 och 8 
meter. Parallellt med vägen löper cykelväg och gångstråk. Gatan har i 
nyligen utförd trafikmätning visat årsdygnstrafik (ÅDT) på 560 fordon. 
Med anledning av att gatans fordon idag, till övervägande del inte håller 
hastighetsbegränsning kan hastighetssänkande åtgärder behövas.    

 

Figur 7 Gröna gatan, västra del 
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Service och närmiljö 

Det finns inte några butiker inom eller i närheten av planområdet. 
Offentlig service i form av skolverksamheter är belägen norr och nordöst 
om planområdet.  

Tillgänglighet 

Inom planområdet finns ett välfungerande gatunät. Närmsta 
busshållplats är belägen ca 200 meter norr om planområdet på 
Stenlyckegatan. 

Teknisk försörjning 

VA-system inklusive dagvattennät samt elnät är utbyggt inom området.  

Strandskydd 

Berörs inte av planförslaget. 

Fornlämningar 

Berörs inte av planförslaget. 

Om man vid utgrävning eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar 
som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 

Geotekniska förhållanden 

Geoteknisk markundersökning bedöms inte behövas för genomförandet 
av planen. Markförhållanden i planområdet bedöms vara lämpliga för 
exploatering. 

Förorenad mark 

Det finns inte några kända markföroreningar 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 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, i enlighet med 
10 kap 11 § Miljöbalken. 

Störningar 

Buller 

Förändringarna i gatustrukturen föranleder inget behov av 
kompletterande beräkningar, då inga bostäder drabbas i en större 
utsträckning av de föreslagna åtgärderna, att skapa en vändzon på 
gatan.  
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PLANFÖRSLAG 

FRIYTOR 

Natur och park 

Området i direkt anslutning till den befintliga GC-vägen ska regleras 
som ”gata”. Inom kvartersmark område markerat med ”S” ska yta med 
administrativa bestämmelser ”a1” införas, där stora träd ska sparas i 
största möjliga utsträckning. Figur 11 illustrerar möjligheter till 
skyddande åtgärder för träd vid anläggning av gator (ur Trafikverkets 
rapport: Praktiska Råd för ”Växtlighet i vägmiljö”, s.79). Kvartersmarken 
får inte förses med byggnad.   

 

Figur 10  Ett förslag till en trafiklösning inom planområde 

 

  



  
  

 
 

 
 

9 

 

  

Figur 11 Trafikverkets praktiska råd - anläggning av en ny väg. 
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Figur 12 Illustrationskarta med inmätta träd som kan drabbas av en utbyggnad (inringade) 

 

 

 

 

Figur 13 Illustrationskarta med planbestämmelser (se plankarta) 
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GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät   

Västra delen av Gröna gatan föreslås stängas av från den övriga 
trafiken och endast nyttjas av de närmast liggande verksamheterna, 
Virdaskolan och Skogsbacken förskola. 

 

 

Figur 14 Förslag till trafiklösning 

För att minska påverkan på grönyta samt för att på ett effektivt sätt 
utnyttja befintliga strukturer föreslås den nya anslutningsgatan följa 
samma sträckning som den befintliga GC-vägen (illustration nr 14). 

 

Parkering 

Bilparkering för allmänheten föreslås i framtiden kunna placeras söder 
om den planerade gatan (blå figur söder om planområdet, illustration nr 
16) inne på Virdavallens område; denna parkeringsyta syftar till att 
underlätta för Virdavallens idrottsanläggningar. Parkeringsytor för skol- 
och förskoleverksamhet föreslås placeras inom kvartersmarken 
(orangefärgade figurer, illustration nr 15). 

Del av Gröna gatan 
som övergår till 
kvartersmark 

Den nya gatan och 
vändplatsen 
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Figur 15 Förslag till parkeringsytor 

Utfarter 

En ny koppling mellan den planerade gatusträckan och den avstängda 
delen av Gröna gatan föreslås placeras där en grusad parkeringsyta 
finns idag (illustration nr 16).   

 

Figur 16 Förslag till ny gatukoppling 
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Gång- och cykelvägar 

Inom planområdet finns det goda möjligheter att skapa gång- och 
cykelförbindelser mellan befintliga samt planerade verksamheter och 
idrottsytor (illustration nr 17). Gång- och cykelväg planeras längs med 
ny gata på dess norra sida och föreslås ansluta till befintligt GC-vägnät i 
planområdets norra del och i framtiden även till söder om planområdet.  

   Figur 17 Gång- och cykelstråk (befintligt - heldragen linje,   

  planerat - streckad linje, möjligt - prickad linje) 

 

Buller 

En förändring av Gröna gatans avslutning bedöms ej påverka betydligt 
antalet fordon på gatan, dock kan en öppning av Virdavallens område 
norrifrån medföra viss ökad mängd trafik, vilken enligt kommunens 
bedömning kommer ej påverkas bullervärdet betydligt. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, såsom satsning på fartdämpande 
hinder, kan förbättra den befintliga trafiksituationen. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 

Gröna gatans dagvatten leds till kommunalt dagvattennätet men den 
planerade sträckan ges också viss möjlighet till infiltration i slänter.  

För att effektivisera ytanvändningen och minska påverkan på gröna ytor 
planeras hårdgjorda ytor anläggas på en befintlig struktur (dvs. gång- 
och cykelstråk).  
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN för luft 

Luftföroreningar har i pridningsmodeller 
(Luftvårdsförbundet Kronoberg 2013) på 
Fabriksgatan bedömts enligt tabell till höger 
och således inte överskridit gällande MKN. 

Planförslaget medför viss ökad mängd trafik till 
och från området. Planens genomförande 
bedöms inte medföra risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luft. 

Uppmätta värden är även under de fastställda 
riktvärdena (preciseringar) i miljömålet Frisk 
luft. 

Fabriksgatan 
(årsmedel) 

NO2 6 µg/m3 
PM 10 11 µg/m3 
Bensen 0,7 µg/m3 

MKN 

NO2 40 µg/m3 
PM 10 40 µg/m3 
Bensen 5 µg/m3 

Miljömål 
NO2 20 µg/m3 
PM 10 15 µg/m3 

Bensen 1 µg/m3 

 

MKN för vatten 

Planområdets recipient är sjön Salen, som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2015-
06-30) har måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver och 
bromerad difenyleter). Bedömningen är att Salen riskerar att inte uppnå ekologisk 
status varken år 2015 eller 2021. 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. Sjöns status riskerar inte att påverkas 
betydande. 

Natur- och kulturmiljö 

Gröna ytor i direktanslutning till en befintlig GC-väg tas i anspråk för 
gata och parkering. Hänsyn har tagits till de större träden vid utformning 
av gata och parkeringsplatser så att området kan behålla sin 
ursprungliga karaktär.  

Visuell miljö och landskapsbild 

Planförslaget bedöms inte påverka befintlig miljö. 

Hälsa och säkerhet samt socialt perspektiv 

Trafiksäkerheten utanför Skogsbackens förskola och Virdaskolan 
bedöms inte försämras då västra del av Gröna gatan stängs av från 
övrig trafik.  
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Den upplevda tryggheten bedöms höjas när nya ytor och gång- och 
cykelvägar tillkommer vid en ny anslutningsväg till verksamheter i väst. 
Fler människor kommer att vistas i området under olika tider på dygnet 
vilket skulle bidra till den upplevda tryggheten. 

Resurshushållning 

Inga betydande förändringar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringen i genomförandet av planen möjliggör en trygg trafikmiljö 
och att fler presumtiva fastigheter i framtiden kan anslutas till gatan. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL.  

Berörda har möjlighet att lämna synpunkter i samråds- och granskningsskedet. 

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 

Ansvarig Åtgärder 

Alvesta 
kommun 

Upprättar detaljplan 

Ansöker om fastighetsreglering 

Genomför detaljplanen 

Ekonomiska frågor  

Kommunen bekostar fastighetsreglering och genomför detaljplanen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastigheter 
(inom planområdet) 

Sammanfattning av konsekvenser 

Alvesta 15:1, 
Alvesta 13:1 

Kvartersmark inom fastigheterna 
ändras från ”idrottsändamål” 
respektive ”park eller plantering” till 
”trafikändamål”. 

 

Fastighet 
(utanför 
planområdet) 

Sammanfattning av konsekvenser 

Alvesta 14:56  Västra delen av Gröna gatan 
stängs av från den övriga trafiken 
och nyttjas endast av 
verksamheter inom fastigheten 
Alvesta 14:56 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

I samband med upprättade av detaljplanen har planchef Patrik 
Karlsson, exploateringsingenjör Fredrik Johansson och trafikingenjör 
Emil Malm medverkat. 

Alvesta 2020-02-18 

Agnieszka J. Årevall 

planarkitekt 
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