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Checklista för behovsbedömning 
Bilaga till granskningshandling för detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) 

          

 
Negativ påverkan Positiv påverkan 

Ingen    
påv. 

Berörs 
ej Kommentarer 

 
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig  Stor 

Miljö 

Miljökvalitetsnormer             x   

Bostäder medför viss ökad mängd trafik i 
närområdet men bedöms inte medföra risk 
för överskridande av MKN för luft. MKN för 
vatten (recipient Salen) bedöms inte 
påverkas då dagvatten fördröjs lokalt. 

Miljömål - nationella och 
regionala       x  

 
      

Genomförande av planförslaget bedöms 
bidra positivt till God bebyggd miljö genom 
bostäder i centrum- och naturnära läge 
utanför zoner med höga bullernivåer. Det 
centrumnära läget minskar behovet av 
transporter och är därmed positivt för 
Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. 
Genom lokal fördröjning av dagvatten 
bedöms Grundvatten av god kvalitet, Bara 
naturlig försörjning och Levande sjöar och 
vattendrag inte påverkas negativt. Miljömål - lokala        x 

 
      

Riksintressen 

Naturvård               x   

Rörligt friluftsliv               x   

Kulturmiljö               x   

Annat             x   

Södra stambanan (riksintresse för 
kommunikationer) bedöms inte påverkas av 
planförslaget eftersom buller och vibrationer 
från järnvägen inte berör området. 

Naturmiljö 

Växt- och djurliv, hotade arter             x   

Tingsbacken (ekbacken) är utpekad som 
nyckelbiotop och säkerställs i detaljplanen 
genom planläggning som naturmark. 
Föreslagen bebyggelse bedöms inte 
påverka naturvärdena då hänsynsavstånd 
finns mot ekbacken och då grundvatten-
förändringar vid dränering för föreslagen 
bostadbebyggelse inte bedöms skada 
ekarna. Den del av parkområdet som 
föreslås exploateras bedöms inte utgöra 
något högt naturvärde eller viktig 
spridningskorridor. 

Naturreservat, Natura2000, 
Biotopskydd             x   

Spridningskorridorer, grön- och 
vattensamband     x           

Kulturmiljö 

Fornminnen             x   

Fornlämningsmiljö på Tingsbackens topp 
bedöms inte beröras av exploaterings-
planerna då det inte finns indikationer att 
området nedanför ekbacken berörs av 
lämningar. Utökning av kvartersmark vid 
kvarteret Illern berörs inte av kända 
fornlämningar och det bedöms inte sannolikt 
arr den aktuella delen döljer några bevarade 
spår eller lämningar. 

Kulturhistorisk miljö, 
kulturmiljöprogram             x   

 Kulturmiljön vid Alvesta Tingshus och gamla 
Gästgiveri påverkas inte av planförslaget 
eftersom föreslagen bebyggelse inte 
kommer vara synlig från byggnaderna. 

Visuell miljö 

Landskapsbild, stadsbild     x           
Exploateringen ianspråktar del av 
gräsbelagd parkmark. Byggrätten är 
begränsad till yta och höjd för att inte riskera 
dominera över Tingsbacken/ekbacken och 
närliggande bebyggelse. 

Fysiska ingrepp, nya element     x           

Skala och sammanhang     x           

Estetik, närmiljö     x           

Rekreation 

Tillgänglighet, barriärer     x    
Del av befintlig parkmark ianspråktas för 
bostadsbebyggelse. Emellertid kan förlorad 
parkyta kompenseras genom att 
detaljplanen möjliggör investeringar för en 
utvecklad parkmiljö med större 

Aktivitet, lek, friluftsliv     x    

Grönstruktur, parkmiljö, 
vattenmiljö     x    
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rekreationsvärde. En parkbuffert mellan 
föreslagen bebyggelse och befintliga 
småhus säkerställs för att bevara offentlig 
passage till ekbacken. 

Strandskydd        x 
 

Hälsa, störningsrisker 

Buller, vibrationer             x   

Trafikbuller och industribuller från VIDAs 
verksamhet understiger riktvärden inom 
planområdet. Skyddsåtgärder i form av vall 
och/eller plank föreslås mot 
verksamhetsområdet för att minska risk för 
störningar.  

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, 
allergier             x   

  

Lokalklimat, vindförhållanden             x     

Ljusförhållanden, ljussken, 
skuggeffekter     x        

 
  

Byggnaderna har reglerad byggnadshöjd, 
vilket gör att omgivande fastigheter inte 
påverkas av skuggbildning mer än i ringa 
omfattning. 

Radon             x     

Strålning, elektromagnetiska fält             x     

Säkerhet 

Trafikmiljö, GC-vägar, 
kollektivtrafik, olycksrisk       x         

Det centrumnära läget innebär närhet till 
kollektivtrafik och gång- och cykelvägstrafik. 
Förslaget medför viss trafikalstring på 
anslutande gator.  

Farligt gods             x     

Explosionsrisk             x     

Ras och skred             x     

Översvämning 
 

     x         

Området är flackt och lågt placerat och 
befintlig dagvattenledning är högt belastad, 
vilket kan medföra risk för översvämning om 
dagvatten inte kan bortledas från området. 
Säkerställande sker genom krav på 
fördröjningsvolym, lägsta nivå på färdigt golv 
och att byggnader är källarlösa. 
Dagvattenmagasin planeras i parkområdet 
vilket bedöms förbättra befintlig situation.  

Mark och vatten 

Markförhållanden, 
grundläggning, sättningar 

 
   x           

De geotekniska förhållandena medför behov 
av utbyte av massor beroende på 
omfattningen av byggnationen. Exploatören 
avsvarar för att säkerställa att det inte är risk 
för sättningar. Föreslagen byggnation 
bedöms kunna ske med enklare 
förstärkningsåtgärder. 

Markföroreningar 
 

   x           

Exploatering behöver föregås av sanering av 
identifierad markförorening med 
överskidande nivåer av vissa metaller. 
Föroreningen bedöms vara en punktkälla 
och därmed bedöms inte ytterligare 
provtagningar behövas. Lekplats medges 
inom område där inga ämnen som 
överskrider riktvärden för KM har påträffats. 

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden     x           

Grundvattnet ska inte påverkas vid 
exploatering eller förberedande åtgärder. 
Dräningen kring byggnader kan dock riskera 
att inverka mycket begränsat på 
grundvattennivån i absoluta närheten. 
Förändringar i grundvattennivå bedöms inte 
skada ekarna på Tingsbacken. 

Vattendrag, strandlinje             x     

Skyddsområde för vatten             x     
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Dagvatten, spillvatten         x       

Befintlig dagvattenledning i området är idag 
överbelastad och därmed finns behov av att 
anlägga ett utjämningsmagasin inom 
parkmarken, vilket bedöms förbättra dagens 
situation.  Dagvattenhanteringen inom 
kvartersmark säkerställs genom 
bestämmelse om fördröjningsmagasin. 
Möjlighet finns att ansluta föreslagen 
bebyggelse till befintligt VA-nät.  

Hushållning 

Befintlig infrastruktur       x         

Stora delar av infrastrukturen klarar en 
exploatering utan ytterligare investeringar. 

Markanvändning       x         

Centrumnära mark kan bebyggas med 
bostäder vilket kan minska 
exploateringstryck i tätortens randzoner. 

Återvinning               x   

Energiförsörjning               x   

Transport       x         

Centrumnära bostäder kan möjliggöra 
boende i ett kollektivtrafiknära läge. 

Byggavfall               x   

Övrigt               x   

Socialt perspektiv 

Tillgänglighet vid 
funktionsnedsättning         x       

Planområdet är flackt med undantag från 
ekbacken. Goda möjligheter finns att skapa 
ett tillgängligt bostadsområde. Investeringar 
inom allmän platsmark möjliggörs som kan 
öka tillgängligheten i parkområdet.  

Segregation/ integration       x         

Nya bostäder i flerbostadshus bland äldre 
bostadskvarter med småhus möjliggör 
blandad bebyggelse och kan främja 
integration. 

Barnperspektivet         x       

Planförslaget medför att del av parkmark 
som kan användas för lek och rekreation tas 
i anspråk. Dock kan investeringar 
möjliggöras för utveckling av kvarstående 
parkmark, med förslag på anläggande av 
lekplats i ett område där det idag är brist på 
kommunala lekplatser. Ekbacken bedöms 
ha höga lekvärden. Att del av 
park/naturmiljön tillåts nyttjas av 
förskoleverksamhet bedöms positivt för 
förskolans möjligheter till utelek. För barn 
som flyttar till området finns närhet till skola 
och förskola och ett utvecklat gång- och 
cykelvägnät för säkra skolvägar.  

Medborgarperspektiv       x         

Samhället är i behov av fler bostäder. Nya 
bostäder möjliggör även större incitament för 
allmänna investeringar och service då ett 
större underlag skapas. 

Annat                   

Övriga planeringsarbeten 

Framtida exploatering               x   

Översiktsplan           x     

Förslaget är förenligt med riktlinjer för 
Tingsbacken i Fördjupad översiktsplan för 
Alvesta tätort.  

Gällande planer             x   

Detaljplanen kommer ersätta gällande 
detaljplaner inom aktuellt planområde.  

Pågående planläggning               x   

Mellankommunala intressen                x   

         

 

Sammanfattande bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms ge viss men ej betydande påverkan för omgivningen. Området bedöms lämpligt och 
attraktivt för bostadsbyggnation. Ianspråktagande av del av befintlig parkmark bedöms inte ge betydande påverkan då dess värden 
för natur och rekreation är ringa och en större del av parkmiljön bevaras och kan utvecklas. Planförslaget bedöms inte påverka 
ekbackens naturvärden eller förändra dess landskapsbild betydande. Ingen påverkan bedöms ske på riksintressen.  
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Bedömning Krav på redovisning 

Mycket liten miljöpåverkan.    

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. Viss men ej betydande miljöpåverkan x 

Betydande miljöpåverkan   Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs. 

          Handläggare och ansvarsområde Datum Signatur 

 Sofie von Elern 2018-06-01    

 


