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Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)  
i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2019-11-29 – 2019-12-20. 
Under samrådstiden har 3 yttranden utan synpunkter och 3 yttranden med syn-
punkter inkommit. Efter samrådstiden har 1 yttrande med synpunkter och 1 ytt-
rande utan synpunkter inkommit.      

De inkomna synpunkterna har berört trädens skyddsavstånd, utformning av en 
planbestämmelse, bevakning av särskilda föreskrifter under byggnationstiden 
samt parkeringsytor för allmänheten och ett planerat gång- och cykelstråk.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planhandlingen. 
Mindre förtydliganden, avseende exempelvis bullervärdet och skyddsåtgärder för 
växtligheten inom planområdet, har lagts till.  
 
Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan) ska ställas ut 
för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

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

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2019-11-29 – 2019-12-20. 
Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Centralplan 1 i Alvesta och på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer. 

Samrådet annonserades på kommunens webbplats och i Smålandsposten. 
Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar.  
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Wexnet AB 

Region Kronoberg 

Nämnden för Myndighetsutövning 

Polismyndigheten 

Yttranden med synpunkter: 

E.ON Elnät Sverige AB 

Länsstyrelsen Kronoberg  

Värends räddningstjänst 

Kultur- och fritidsförvaltning 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i fullständig lydelse. 

 

E.ON  

 
Arbete nära friledning  
 
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och 
både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
måste iakttas, vilket i detta fall bland annat innebär följande: 
  

 Ingen uppställning av maskiner, fordon, bodar etc. under eller i omedelbar 
närhet av ledningen. Ej heller tillfälliga grus eller jordupplag.  

 Kranarbete är förbjudet under eller strax bredvid kraftledningen. Station-
ära kranar får ej placeras så att kranarmen/vajern kan komma i närheten 
av ledningen.  

 Vid övrigt arbete under ledningen gäller minimiavstånd i vertikal led mel-
lan faslina och maskin 2 meter vid 0,4 och 4 meter vid 1 - 130 kV. I sidled 
gäller 2 meter vid 0,4 kV, 4 meter vid 1 - 40 kV och 6 meter vid 50- 130 
kV. Spärrbara maskiner ska användas.  

 Måste man av något skäl arbeta på gränsen till dessa avstånd eller att 
spärrbara maskiner inte används ska ledningsbevakning beställas via 
E.ONs kundsupport 020-22 24 24. Kostnaden för detta kommer att påfö-
ras Er eller er entreprenör.  
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 Innan arbete vid regionnätsledningar ska kontakt tas med Stefan Lundin 
på ONE Nordic AB, tfn 070-673 48 00 för utväxling av Elsäkerhetsföre-
skrifter (ESA).  

 Belysningsmaster, flaggstänger etc. får inte placeras så nära kraftled-
ningen att dessa kan komma i kontakt med strömförande linor vid fall. Om 
exempelvis en 12 meter hög belysningsmast monteras får denna inte pla-
ceras närmre strömförande lina än 14 meter, horisontellt mått.  

 Marknivån får inte förändras under eller invid våra ledningar.  

 För montage av staket, el- och teleledningar, metalliska rör etc. gäller 
speciella restriktioner.  

 
Kommentar: 

Synpunkterna noteras.  

  

Länsstyrelsen 

Sammanfattande synpunkter 

 Länsstyrelsen är positiv till planförslaget vilket bidrar till hållbar utveckling. Områ-
dets helhet har setts över på ett bra sätt så att trafiksäkerheten kan höjas och 
tryggheten öka inom skolan-, förskolan- och idrottsplatsen och dess närområde.      
Inga överprövningsfrågor berörs. Befintliga skyddsvärda träd har märkts ut och 
en planbestämmelse om marklov skyddar träden inom planområdet. Dock sak-
nas det en planbestämmelse som reglerar och säkerställer de gröna ytorna uti-
från dagvattenhanteringen och MKN vatten. De utpekade trädens skyddsavstånd 
behöver också uppmärksammas. 

 
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

 Det föreslagna området är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Al-
vesta tätort. 

 Planområdet är idag reglerat delvis som ”Park eller plantering” och delvis som 
”Område för idrottsändamål” i en stadsplan från 1971. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

 

Bebyggelse 

Inom planområdet finns inga byggnader. Kvartersmarken för användning Skola 
är prickmarkerad, dvs. får inte förses med byggnad.  
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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Naturvärden och grönstruktur 

 En grönyta tas i anspråk och exploateras för trafikändamål, allmän platsmark 
Gata. Större träd med skyddsvärde, både inom och utanför planområdet, har 
mätts in och visas på kartbild i planbeskrivningen. Naturområdet söder om Gröna 
gatan har högt naturvärde. På plankartan finns en planbestämmelse a1 som 
anger: Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter över 15 cm 
på en höjd av ca 1 m över mark. Marklov ska endast ges om träd är sjuka eller 
utgör en säkerhetsrisk.  
Länsstyrelsen är positiv till hur kommunen sett över områdets gröna miljö. Det 
bör dock uppmärksammas att det runt de skyddsvärda träden ska finnas ett 
skyddsavstånd om minst 15 x trädstammens diameter som inte hårdgörs. Trä-
dets rötter kan skadas då vid ev. grävning eller att massor läggs mot trädet. (ex. 
om trädets diameter 1 m har skyddszon radie 15 meter ut ifrån trädet). 

 

Trafik och kommunikation  

Gröna ytor i direktanslutning till en befintlig GC-väg tas i anspråk för gata och 
parkering. 

  

Buller 

Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggna-
der i planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituat-
ionen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. 

Länsstyrelsen konstaterar att det för planområdet inte behövs upprättas en sär-
skild bullerberäkning. Det räcker med att kommunen redovisar sin bedömning av 
hur en ökad trafik ev. kan påverka bullervärdet. 

 

Barnperspektiv 

Länsstyrelsen uppmärksammar att barns trygghet getts hänsyn genom översyn 
av områdets tillgänglighet och trafikering i ett helhetsperspektiv. 

 

Vatten, avlopp och dagvattenhantering   

VA-system inklusive dagvattennät är utbyggt inom området.  
Länsstyrelsen hänvisar här till synpunkter under MKN vatten. 

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

 Kommunen har under rubrik Undersökning i planbeskrivningen enligt kriterierna i 
Miljöbedömningsförordning (2017:966), kommit fram till att ett genomförande av 
detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
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 Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedöm-
ningen.  

 

 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom plan-
området. 
Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 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.  

 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån, vilket är ett vatten-
drag av riksintresse. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas 
av aktuellt planförslag. Länsstyrelsen har inget att erinra.  

 

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget. 

 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

 Av planhandlingarna ska det framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap. Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen.  
 
 I planbeskrivningen redovisas att dagvatten till viss del kommer att infiltrera i 
slänter. Kommunen bedömer att planens genomförande inte riskerar att påverka 
MKN för recipienten Salen då dagvattnet kommer att fördröjas innan.  
 
 Länsstyrelsen saknar en bestämmelse på plankartan som reglerar mängden 
hårdgjorda ytor för att säkerställa att det finns tillräckligt gröna ytor att infiltrera 
dagvattnet inom planområdet. 

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, Översvämning och erosion  
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Påverkas inte av planförslaget.  

 

 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Den planerade gatustrukturen är i stor utsträckning an-
passad efter de befintliga förutsättningarna dvs. befintligt gatunät och GC-vägar. 
Den nya delen av Gröna gatan är dock bredare än befintlig GC-väg, vilket inne-
bär att träden i dess direkta anslutning måste tas bort. Enligt planbestämmelse a1 

ska träd med stamdiameter över 15 cm på en höjd av ca 1 m över marken sparas 
i största möjliga utsträckning. Då några djupa schakt inte krävs för byggnationen 
anser kommunen att ytterligare reglering av trädens skyddszoner inte är nödvän-
dig. För att illustrera möjligheter till skyddande åtgärder för träd vid anläggning av 
gata kompletterades planhandlingen med en illustration från Trafikverkets Prak-
tiska Råd för ”Växtlighet i vägmiljö”, s.79. 

Synpunkterna noteras. Planhandlingen kompletterades med kommunens bedöm-
ning av hur ökad trafik eventuellt kan påverka bullervärdet (Se Planbeskrivning 
s.12 Planförslag, Gator och trafik, Buller). 

Synpunkterna noteras. Då hårdgjorda ytor inom planområdet ska ökas endast i 
en ringa omfattning och dagvatten kommer att ledas till ett befintligt kommunalt 
dagvattensystem finner kommunen inget behov av att reglera mängden hård-
gjord yta.    

 

Värends räddningstjänst 

Räddningstjänsten yttrar sig på begäran från Alvesta kommun i ovan rubricerat 
ärende.  
Under rubriceringen ”hälsa och säkerhet samt socialt perspektiv” framgår det att 
trafiksäkerheten utanför Skogsbackens förskola och Virdaskolan bedöms inte för-
sämras då västra del av Gröna gatan stängs av från övrig trafik.  
Räddningstjänsten förutsätter dock att hänsyn tas till räddningstjänstens åtkom-
lighet för räddningsinsatser mot Skogsbackens förskola och Virdaskolan innan en 
sådan avstängning genomförs.  
 
 Räddningstjänsten förutsätter att inget farligt gods kommer transporteras inom 
området för detaljplanen.  

 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Hänsyn har tagits till räddningstjänstens åtkomlighet för 
räddningsinsatser mot Skogsbackens förskola och Virdaskolan. Framkomlig-
heten för utryckningsfordon bedöms vara god och det finns möjlighet till uppställ-
ningsplatser inom 50 m från entréer.  

Kommunen bedömer att inget farligt gods kommer transporteras inom området 
för detaljplanen. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Virdavallen växer med nya aktivitetsytor (konstgräsplaner och plan för nya uteba-
nor i tennis) vilket gör att det är viktigt att även planera för ytterligare en entré för 
att underlätta för aktiva, funktionärer och publik. 

 

Dialoger med föreningar: 

I dialoger med berörda föreningar, både Alvesta TK och Alvesta GIF så har före-
ningarna framfört tydliga önskemål om ytterligare en infart till Virdavallen med till-
hörande parkeringsplatser. Detta för att öka tillgängligheten för både, spelare, le-
dare och publik.  

 

Parkeringsplatser: 

Utifrån KFFs ansvarsområde som ansvariga för Virdavallen anser vi att det är av 
stort värde att det planeras för ett antal parkeringsplatser som är öppna för all-
mänheten/besökare till Virdavallen i den planerade trafiklösningen vid gröna ga-
tan. När det gäller Virdavallen så är behovet som störst för parkering eftermid-
dagar/kvällar och helger. Ytterligare parkeringsplatser skulle innebära att till-
gången till anläggningen skulle bli bättre än vad den är idag samt att man mins-
kar trycket och biltrafiken på Verkstadsgatan. Enligt dialog med Alvesta Ten-
nisklubb så är deras behov 8 platser, ytterligare behov finns självklart för Alvesta 
GoIF. 

 

Cirkulationsplats: 

Ytterligare ett önskemål är att få till en bra cirkulationsplats/vändplats där föräld-
rar kan släppa av och även hämta upp barn som ska eller har varit på träningar 
eller andra aktiviteter.  

 

Ny cykel- och gångväg: 

Vi ser även som ett naturligt nästa steg, som om möjligt bör införlivas i dessa pla-
ner är att en cykel- och gångväg planeras mellan paddelhall och tennishall som 
en förlängning på planerad gång och cykelväg på Gröna gatan, för att på så sätt 
skapa ytterligare en entré till Virdavallen. En sådan skulle förenkla och öka till-
gängligheten och blir viktig i utvecklingen av Virdavallen. Jag ser att i förslaget är 
gångare och cyklister en viktig del i planeringen. Ansvaret för att anlägga denna 
väg hamnar troligen på KFF då vi är markägare men vikten av att den kommer 
med i planering redan nu är viktig. 

 

Kommentar: 
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Synpunkterna noteras. Planhandlingen kompletterades med en schematisk skiss 
över ett gång- och cykelstråk inom och i närheten till planområdet. Möjligheter till 
parkeringsytor för allmänheten finns söder om planområdet, längsmed Gröna ga-
tan samt inom kvartersmark. Planering och samordning av arbeten kan hanteras 
mellan förvaltningarna.       

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2020-02-17 

 

Agnieszka J. Årevall  
Planarkitekt 


