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Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl.  
(Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE, granskning 1 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-08-06. 
Under granskningstiden har 13 yttranden utan synpunkter och 2 yttranden med 
synpunkter inkommit. Efter granskningstiden har 1 yttrande med synpunkter in-
kommit. 

Inkomna synpunkter har berört bland annat fornlämningar, verksamheter och för-
oreningar. Ett yttrande som motsätter sig bebyggelse har inkommit efter gransk-
ningstiden. 

Efter granskning har en kompletterande geoteknisk och miljöteknisk markunder-
sökning genomförts och planförslaget har reviderats inför nytt granskningsförfa-
rande. I det nya planförslaget har byggrätten avgränsats till en mindre yta. Base-
rat på inkomna synpunkter har mindre förändringar av planförslaget gjorts avse-
ende störningsrisker från verksamheter. 

Med anledning av att planförslaget reviderats krävs nytt granskningsförfarande, i 
enlighet med 5 kap. 25 § plan- och bygglagen. 

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smeds-
gård) ska ställas ut för ny granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta 
tätort genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa planförhållan-
den till gällande markanvändning och möjliggöra ändamålsenlig kvartersbildning. 

 

REDOGÖRELSE FÖR UTSTÄLLNINGEN  

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2018-06-25 – 2018-08-06. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i kommunhuset, 
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Centralplan 1, Alvesta, på Alvesta Bibliotek, Allbogatan 17 samt på kommunens 
webbplats www.alvesta.se.  

Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden utan erinran: 

Lantmäteriet 

Värends räddningstjänst 

Region Kronoberg 

Nämnden för myndighetsutövning 

Polismyndigheten 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägare 2 

Fastighetsägare 3 

Fastighetsägare 4 

Fastighetsägare 5 

Fastighetsägare 6 

Fastighetsägare 7 

Fastighetsägare 8 

 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

TeliaSonera Skanova Access AB 

 

Yttranden med erinran, inkomna efter granskningstiden: 

Fastighetsägare 9 

 

REDOVISNING AV SYNPUNKTER OCH KOMENTARER 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form. För fullständig ly-
delse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet. 

 

http://www.alvesta.se/
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Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen har 2018-03-16 lämnat samrådsyttrande i ärendet. 

Länsstyrelsen kan konstatera att prickmark lagts till i syfte att reglera bebyggel-
sens omfattning och skuggbildning mot kvarteret Illern och mot ekbacken. Plan-
beskrivningen har även kompletterats med Länsstyrelsens förslag om hur natur-
värdena kan stärkas genom utvecklad grönska i park- och naturmiljön. 

Arkeologi 

Länsstyrelsen anser att tillstånd sannolikt kan ges enligt 2 kap kulturmiljölagen 
1998:950 (KML), men att en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte 
(KML (1998:950 2 kap 11 §) erfordras innan området kan exploateras.  

Den kompletterande besiktningen som Bäckaby Landskap genomfört på uppdrag 
av Alvesta kommun, ger en god bild av synliga lämningar ovan mark. Den visar 
tydligt att närområdet till gravfältet Raä Aringsås 6:1 varit åkermark under tidigt 
1800-tal. Detta utesluter inte möjligheten att det under markytan på de lite mer 
höglänta områdena, mellan dagens utbredning och området som avses att explo-
ateras, kan finnas spår av t.ex. bortodlade gravar eller tillhörande boplatsläm-
ningar från förhistorisk tid. 

Avståndet från nuvarande gräns för Raä Aringsås 6:1 till ytan där bostäder plane-
ras är därtill endast cirka 70 meter. Avståndet till den del som föreslås tillföras in-
tilliggande tomter i kvarteret Illern är blott 25 meter. 

Ansökan görs på blanketten Ansökan om tillstånd enligt Kulturmiljölagen (KML) 
Fornminnen, som finns att ladda ner via länsstyrelsens hemsida. 

Utbredningen för Raä Aringsås 95:1 bör markeras med beteckningen ”FORN” i 
plankartan, samt i beskrivningen till denna åtföljas av texten ”Fornlämningsom-
råde. Ingrepp i området får ej ske utan länsstyrelsens medgivande”. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDADE FRÅGOR ENLIGT 11 KAP 10 § PBL 

Buller 

När det gäller bullerhanteringen och framtida prognosår gör kommunen bedöm-
ningen att gällande riktvärden inte överskrids år 2040. De beräknade nivåerna år 
2030 uppskattas vid byggrätten uppgå till 57 dBA ekvivalent ljudnivå och 68 dBA 
maximal ljudnivå. Dessa värden bedöms höjas med 1 dBA till år 2040, baserat på 
ökad trafik i enlighet med Trafikverkets basprognos. 

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter. 

Miljöfarlig verksamhet 

Verksamheterna på de angränsande fastigheterna Tången och Niten får inte be-
gränsas av den nu aktuella detaljplanens genomförande. Kommunen anger i 
planbeskrivningen att det nya planområdet kommer att hamna ca 33 m från fas-
tighetsgränsen mot Tången 3, dvs. närmare verksamheterna än vad de befintliga 
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bostäderna som ligger där idag gör. Kommunen uppger att det kan bli aktuellt 
med en vall. 

Länsstyrelsen vill här fortsatt upplysa om att befintlig verksamhet inte ska in-
skränkas av bullervillkor i den nya detaljplanen. Boverkets rapport 2015:21, Indu-
stri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bo-
städer – en vägledning, kan här vara till hjälp vid en mer utförlig redovisning. 

Förorenad mark 

Beträffande föroreningssituationen har det förtydligats i planbeskrivningen vilka 
åtgärder som ska genomföras för sanering av identifierad markförorening inom 
kvartersmark. Lokalisering av lekområde har i granskningsförslaget anpassats till 
ett område där inga ämnen som överskrider riktvärden för KM (Känslig markan-
vändning) har påträffats. För kvartersmarken B Bostäder finns en planbestäm-
melse a1 Startbesked får inte ges för bostäder förrän markförorening åtgärdats. 

Länsstyrelsen är positiv till att samtliga provpunkter som har undersökts finns re-
dovisade i en karta. Kommunen skriver dock att punkt 1505 är en punktkälla och 
att det är endast den punkten som behöver saneras. Kommunen har motiverat 
detta med att pga. att det är en punktkälla så behöver inga fler prover tas. 

Länsstyrelsen anser att det är ett för litet underlag av prover för att bedöma om 
det en punktkälla räcker. Fler prover bör därför tas inom den västra delen av 
planområdet (där man tänkt att bostäderna ska ligga) för att vara säker på att det 
inte finns några förorenade massor här. Det skulle kunna vara fler punkter som 
då skulle kunna vara punktkällor. 

Översvämning 

Länsstyrelsen bedömer att översvämningsrisken på infartsvägen har avhjälpts 
genom höjdsättningen av infarten. Ingen bebyggelse medges i planområdets låg-
punkt. 

Kommentar 

En ansökan om en arkeologisk förundersökning vid Tingsbacken har skickats in 
till Länsstyrelsen. Raä Aringsås 95:1 ligger utanför planområdet och ska därför 
inte tas med som användningsområde i plankartan. Kommunen anser inte heller 
att det är nödvändigt att markera ut Raä Aringsås 6:1 som användningsområde 
”FORN” då förbud mot ingrepp i fornlämningsområdet utan länsstyrelsens medgi-
vande gäller oavsett detaljplanen. Fornlämningen har emellertid markerats ut 
med en illustrationslinje i plankartan.  

Kommunen bedömer att läget för de nya bostäderna inte är bullerutsatt till sådan 
grad att det finns risk att riktvärden för industri- och verksamhetsbuller överskrids. 
Det betyder emellertid inte att klagomål inte kan uppstå. Då det inte går att utreda 
exakt vad som pågår i verksamhetsområdet idag, anser kommunen att det inte är 
möjligt att utföra någon detaljerad bullerberäkning på platsen. Med de skyddsåt-
gärder som föreslås i planförslaget bedömer kommunen att risken för närboende 
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att uppleva störningar kommer minska. Därmed skulle ett genomförande av plan-
förslaget innebära en förbättring från nuläge genom en bättre avskärmning mot 
verksamhetsområdet. Det gäller såväl vid befintliga bostäder utmed Tingsvägen 
som inom parkområdet. Då kommunen inte bedömer läget som bullerutsatt, är 
syftet med skyddsåtgärderna inte bara att minska risk att uppleva störningar av 
buller, utan även att utgöra en visuell barriär mot verksamheterna. För att för-
stärka skyddet kommer dock anläggande av vall och/eller plank på allmän plats 
parallellt med byggrätt för bostäder införas som en skyddsbestämmelse som 
kommunen ställs krav på att uppföra vid genomförandet av föreslagna bostäder 
enligt PBL 6 kap 18 §. 

Kommunen har genomfört en ny miljöteknisk markundersökning på platsen. Rap-
porten utgör bilaga till detaljplanens nya granskningsskede. Kommunen bedömer 
resultatet sådant, att punktkällor som hittats till stor del undviks samt att det krävs 
sanering av punktkällor i samband med grävarbeten. Kommunen bedömer inte 
att nya undersökningar är nödvändiga, utan att sanering sker i samband med pla-
nens genomförande och planeras i dialog med tillsynsmyndigheten. Markunder-
sökningarna som har utförts visar inte på att det skett någon spridning av förore-
ningar inom planområdet. Skulle det finnas fler punktkällor bedömer kommunen 
att det kan bli slump att lokalisera dessa genom ytterligare ett par provpunkter 
utan att sanering istället sker mer samordnat. Inom parkområdet ändras inte mar-
kanvändningen, varför kompletterande undersökningar ej bedöms nödvändiga. 
Detaljerade förutsättningar utreds istället mer lämpligen i samband med genom-
förande. Om misstänkta föroreningar skulle påträffas vid markarbeten, t ex i sam-
band med genomförandet av detaljplanen, har fastighetsägare och verksamhets-
utövare skyldighet att omgående underrätta tillsynsmyndigheten i enlighet med 
10 kap. 11 § miljöbalken. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanova framför i yttrandet att de har markförlagda kabelanläggningar inom de-
taljplaneområdet. De önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelan-
läggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som upp-
kommer i samband med flyttning och vill att denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den.  

Kommentar: 

Kommunen hänvisar till sitt svar i samrådsredogörelsen: 

Kabelanläggningarna som hänvisas till i yttrandet regleras genom markavtal mel-
lan kommunen och Skanova. Den befintliga sträckningen av kabelanläggning-
arna berörs av föreslagen exploatering. Del av den befintliga sträckningen säker-
ställs i detaljplanen genom markreservat (u-område) inom kvartersmark. Övrig 
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sträcka av kabelanläggningarna som ligger inom föreslagen kvartersmark kom-
mer behöva flyttas vid detaljplanens genomförande. Kommunen ämnar i dialog 
med Skanova tillhandahålla ny sträckning. Det befintliga markavtalet för ledning-
arna reglerar vem som har ansvar för att ansöka om ledningsrätt. 

 

Fastighetsägare 9  

Fastighetsägarna skriver i yttrande att de inte godtar att det byggs hus på plat-
sen. De hänvisar även till sina synpunkter i samrådet som de fortfarande står för. 
Fastighetsägarna vill att grönområdet ska kvarstå. De ser hur mycket det utnytt-
jas året runt. I yttrandet skriver de även att det måste finnas andra områden att 
bygga på, t ex vid Spånen.   

Kommentar: 

Alvesta tätort står inför stort behov av mark för nya bostäder. Flera platser som 
bedöms lämpliga för bostadsbebyggelse är utpekade i den fördjupade översikt-
plans för Alvesta tätort (antagen av kommunfullmäktige 2017-11-28), bland annat 
Tingsbacken/Smedsgård. Förtätning i ett centrumnära läge som vid Tings-
backen/Smedsgård bedöms hållbart för att kunna nytta befintlig infrastruktur och 
ge närhet till service som skola, vård och kollektivtrafik. Det innebär dock att del 
av det befintliga grönområdet på platsen ianspråktas av ny bebyggelse vid ge-
nomförande av detaljplanen. Då ekbacken och en större del av parkytan bevaras 
bedöms emellertid de negativa konsekvenserna inte vara betydande och försla-
get att utveckla grönområdet innehållsmässigt bedöms utgöra en kompensation 
för förlusten av parkyta.   

Gällande synpunkterna i samrådet hänvisar kommunen till sitt svar i samrådsre-
dogörelsen.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2019-10-04 

 

 

Patrik Karlsson Sofie von Elern (tjänstledig) 

Planchef Planarkitekt 


