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

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2018-03-12 – 2018-04-03. Under 
samrådstiden har 11 yttranden utan synpunkter och 10 yttranden med syn-
punkter inkommit. Efter samrådstiden har 1 yttrande utan synpunkter och 1 ytt-
rande med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört markföroreningar, påverkan 
på verksamheter, fornlämningar och kulturmiljö, dagvatten, trafik samt utformning 
och skötsel av grönområdet. 

Inkomna synpunkter har föranlett mindre ändringar och kompletteringar i plan-
handlingarna. Förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen avseende bland an-
nat markföroreningar, fornlämningar och planens påverkan på verksamheter.  I 
plankartan har område där lek- och aktivitetsytor medges avgränsats mer för att 
inte beröra förorenad mark och prickmark inom föreslagen kvartersmark har utö-
kats för att säkerställa avstånd mot befintliga bostäder och ekbacken.  
 
Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan.  

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-
Smedsgård) ska ställas ut för 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 SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2018-03-12 – 2018-04-03. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. 

Ett samrådsmöte hölls i Alvesta kommunhus torsdagen den 22 mars kl 18:00. 
Inbjudan till samrådsmöte fanns i missiv samt i annons i Smålandsposten 2018-
03-10. Se separata minnesanteckningar från mötet.  
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Samrådet annonserades på kommunens webbplats och i Smålandsposten. 
Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Wexnet  

Alvesta Bil & Motor AB 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Lantmäteriet 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Nämnden för myndighetsutövning 

E.ON Energidistribution AB 

Polismyndigheten 
 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen  

TeliaSonera Skanova Access AB 

Alvesta Energi AB 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Värends räddningstjänst 

Maskinarbeten 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 
 

Yttranden utan erinran, inkomna efter samrådstiden: 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 
 

Yttranden med synpunker, inkomna efter samrådstiden: 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 
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De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form. För fullständig 
lydelse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet.  

Länsstyrelsen 

Sammanfattande synpunkter  

Länsstyrelsen ser positivt på att bostäder tillkommer i ett centrumnära läge och 
att kommunen samtidigt tar hänsyn till att bevara grönytor. Kommunen behöver 
göra kompletteringar och förtydliganden avseende kulturmiljö, arkeologi, dagvat-
ten samt intilliggande verksamheter. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens fördjupade översiktsplan för 
Alvesta tätort antagen 2017-11-28. Del av parkområdet vid Tingsbacken- 
Smedsgård är i den fördjupade översiktsplanen utpekad som lämplig för bo-
stadsbebyggelse. Kommunen bedömer att planförslaget är i enlighet med över-
siktsplanens intentioner.  

Parkmarken är reglerad genom stadsplan A30 (antagen 1952-12-16), detaljplan 
A171 (antagen 1993-08-17) samt till mindre delar även stadsplan A85 (antagen 
1966-01-11), stadsplan A125 (antagen 1977-10-11) och detaljplan A180 (anta-
gen 1999-04-13). En mycket liten del av planområdet är reglerat som lokalgata 
genom detaljplan A185 (antagen 2001-05-29).  

Tingsbacken är utpekat som värdefullt grönområde i grönstrukturprogrammet för 
Alvesta tätort antaget i Kommunstyrelsen 2017-11-14 (KS § 147). Kommunen 
bedömer att planförslaget är förenligt med grönstrukturprogrammet.  

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Bebyggelse  

Länsstyrelsen anser att exploateringsgrad bör anges på plankartan.  

Naturvärden och grönstruktur  

Naturvärdena i området är knutna till ekmiljön på kullen. Länsstyrelsen vill upp-
märksamma på att för att ytterligare stärka dessa värden är det lämpligt att vid 
nya planteringar av träd använda ädla lövträd.  

Miljön är redan idag en lämplig fladdermuslokal även om det inte finns några re-
gistrerade förekomster. Med tillkomsten av ett utjämningsmagasin kommer lämp-
ligheten öka ytterligare eftersom vattnet drar till sig insekter som fladdermössen 
äter. Det kan därför vara bra att överväga att bygga in fladdermusholkar i bygg-
naderna för att undvika kolonier på oönskade platser.  

I övrigt ökar såväl natur- som rekreationsvärdena i parkmiljön med ett större in-
slag av blommande buskar samt med gräsytor som har inslag av blommande 
ängsväxter som tillåts växa upp under sommaren.  

God bebyggd miljö och kulturhistoriska värden  

Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg 
läggs vid estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande 
stads eller landskapsbild. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera dem i 
ny bebyggelse är en förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö.  
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Länsstyrelsen saknar underlag i form av inventering och värdering av områdets 
kulturhistoriska värden. I nära anslutning till Tingsbacken finns gästgiveriet och 
Alvesta tingshus, vilket utgör byggnadsminne. Vid planläggning av Tingsbacken- 
Smedsgård bör en kulturhistorisk värdering av platsen ingå.  

Buller  

Verksamhetsbuller  

VIDA Alvesta AB bedriver tillståndspliktig verksamhet cirka 350 meter sydväst om 
planområdet. Enligt planbeskrivningen bedöms VIDA:s verksamhet inte påverkas 
av planförslaget. Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende verksamhetsbuller 
från VIDA.  

Trafikbuller  

Alvesta kommun har låtit kartlägga utbredningen av trafikbuller kring de större 
gatorna och järnvägarna i Alvesta tätort (NFS 2014/210). Enligt bullerkartlägg-
ningen uppgår bullernivåer i den östra delen av planområdet till 55– 60 dB(A) 
ekvivalentnivå nutid (2014) och framtid (2030). Planområdet bedöms därmed 
klara riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.  

Länsstyrelsen erinrar om att prognoser bör utgå ifrån trafikflöden minst 20 år fram 
i tiden. 

Verksamheter  

På fastigheter som angränsar till Alvesta 14:1 bedrivs en bilverkstad (fastighet 
Niten 3) samt industriverksamhet av Maskinarbeten (fastighet Tången 3).  

Länsstyrelsen erinrar om att Maskinarbeten är en verksamhet som är anmäl-
ningspliktig till kommunen (C-verksamhet) och som kan omfattas av beslut om 
villkor. Bilverkstaden är en U-verksamhet. Verksamheterna kan begränsas av 
planen även om de inte har några villkor kopplade till sig idag. Miljöfarlig verk-
samhet omfattas alltid av 2 kap miljöbalken – de allmänna hänsynsreglerna. 
Kommunen behöver behandla detta mer utförligt, för att undvika att verksamhet-
erna inskränks av planen.  

Tillgång till friytor och barnperspektiv  

Länsstyrelsen ser positivt på att lekområde ska finnas inom planområdet. Utifrån 
riktlinjerna i kommunens lekplatsprogram så vore det en stor fördel om det anla-
des en lekplats. 

VA, Dagvattenhantering  

Länsstyrelsen ser positivt på följande: ”Eventuellt behov och volym för ett utjäm-
ningsmagasin vid Tingsbacken utreds i kommunens pågående arbete med dag-
vattenmodell och dagvattenhandbok och kommer tydliggöras i detaljplanen till 
granskningsskedet.”  

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur flödessituationen/vattennivåerna ser 
ut vid mer frekvent återkommande nederbördstillfällen än 100-årssituationen. 
Detta för att säkerställa att den planerade fördröjningsåtgärden har tillräcklig ka-
pacitet att ta hand om dagvattnet och inte kommer fyllas med grundvatten vid 
återkomsttider som fördröjningsåtgärden dimensioneras efter.  

Avfallshantering  
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Närmaste återvinningsstation finns belägen vid södra delen av Tingsgatan, precis 
utanför planområdets gräns och föreslagen angöring till ny bostadsbyggnation. 
Kommunen bör beakta eventuella olägenheter så som trafik, buller och lukt från 
återvinningsstationen.  

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING  

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken  

Kommunen har i en behovsbedömning, enligt kriterierna i bilaga 4 till MKB-
förordningen, kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En MKB har därmed inte upprättats.  

Länsstyrelsen har ingenting att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbe-
dömningen.  

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken  

Genom en miljöteknisk markundersökning har föroreningar i jord och grundvatten 
identifierats inom planområdet. Länsstyrelsen ser positivt på planbestämmelsen 
om att startbesked inte får ges förrän markförorening åtgärdats. Det kan dock 
motiveras i planbeskrivningen vilka åtgärder som ska genomföras.  

Länsstyrelsen önskar att kommunen lägger ihop de två kartorna i bilaga 2 och 
bilaga 3 till en karta, för att skapa en tydligare bild av vilka punkter som provtagits 
inom planområdet.  

Vidare behöver kommunen bedöma och beskriva huruvida det finns behov av 
ytterligare provtagningar i den västra delen av planområdet, där bostäder plane-
ras. 

Det är särskilt viktigt att lekområdet är fritt från föroreningar.  

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen  

På toppen av ekbacken finns ett överväxt gravfält (RAÄ, Aringsås 6:1) som enligt 
fornminnesregistret (FMIS) inte är avgränsat: ”Ytterligare nu ej synliga fornläm-
ningar kan finnas inom området”. I övrigt finns inga kända fornlämningar inom 
fastigheten.  

Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kräver särskilt tillstånd enligt 2 kap 
Kulturmiljölagen (KML) och att exploatören/kommunen därför ska inkomma med 
en ansökan till Länsstyrelsen för att få fornlämningsbilden för området klarlagd 
genom en förundersökning. Detta för att Länsstyrelsen ska kunna pröva tillåtlig-
heten enligt KML.  

Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt Kulturminneslagen 
(KML) Fornminnen”, som finns att ladda ner via Länsstyrelsens hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/blanketter/Pages/fornminnen.aspx.  

Skicka ansökan, med tydliga kartor över markingreppens samlade omfattning 
och med tydlig beskrivning av arbetsföretagets samlade markingrepp, till krono-
berg@lansstyrelsen.se.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken  

Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende riksintressen.  
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Mellankommunala intressen  

Påverkas inte av planförslaget.  

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken  

Länsstyrelsen har ingenting att erinra avseende påverkan på miljökvalitetsnor-
mer.  

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken  

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion  

Översvämning klimatanpassning  

Området är flackt och låglänt, med två stycken lågpunkter som kan komma att 
översvämmas vid kraftiga skyfall. Avrinningen från området bedöms vara be-
gränsad. Som bebyggelsen är planerad berörs inte byggnader av dessa lågpunk-
ter.  

Länsstyrelsen vill dock erinra om att den planerade infarten till bebyggelsen är 
belägen i en lågpunkt, vilket kan medföra olägenheter vid kraftig nederbörd. Det 
kan vara lämpligt att överväga möjligheterna att leda bort vatten från denna in-
fartsväg.  

Buller  

Se rubriken Rådgivning om allmänna intressen. 

Kommentar: 

Kommunen anser att bebyggelsens omfattning, förutom i höjdled, regleras av 
fastighetsens storlek, genom prickmark samt är indirekt reglerat med bestämmel-
sen m2 - fördröjningsmagasin för dagvatten ska dimensioneras för 20 m3 per 
1000 m2 hårdgjord yta inom fastigheten. Således anser kommunen reglering av 
exploateringsgrad inte är nödvändigt. I granskningsförslaget har emellertid 
prickmark lagts till i syfte att reglera bebyggelsens omfattning och skuggbildning 
mot kvarteret Illern och mot ekbacken.  

Kommunen noterar Länsstyrelsens förslag om hur naturvärdena kan stärkas ge-
nom utvecklad grönska i park- och naturmiljön. Planbeskrivningen har komplette-
rats med några av förslagen.  

Planförslaget bedöms inte orsaka någon påverkan på gamla gästgiveriet eller 
Alvesta tingshus, belägna ca 70 m respektive 120 m nordost om planområdet. 
Föreslagen bebyggelse inte kommer vara synlig från dessa byggnader då den 
avgränsas av ekbacken. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. En kulturhi-
storisk värdering mer omfattande är så bedöms inte vara motiverad.  Föreslagen 
bebyggelses påverkan på stads- och landskapsbild finns redovisat i planbeskriv-
ningen och bedöms inte bli betydande.    

Kompletterande trafikbullerberäkningar för 20 år framåt i tiden har inte tagits 
fram, men bedömningen är att riktvärden inte heller överskrids 2040. De beräk-
nade 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. 
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Maskinarbeten är en anmälningspliktig verksamhet (c-verksamhet), som dessu-
tom tidigare var tillståndspliktig. De har inte dragit tillbaka sitt tillstånd utan driver 
fortfarande sin verksamhet utefter de villkor de fick -91 av Länsstyrelsen. Det är 
dessa villkor som fortfarande gäller och kommunen kan i nuläget inte ställa högre 
krav än vad villkoren i tillståndet anger. En större anmälningspliktig förändring av 
Maskinarbetens verksamhet kan dock innebära att verksamheten får villkor om 
begränsningar i buller till följd av att det finns bostäder i närheten. Detta kan även 
bli aktuellt på grund av de befintliga bostäderna. Övriga u-verksamheter får van-
ligtvis inga villkor, men vid klagomål kan även de få begränsningar på sin verk-
samhet, om det är befogat. Med de skyddsåtgärder som föreslås inom planom-
rådet bedömer kommunen att störningsrisken vid både befintliga och planerade 
bostäder minskar. Kommunen kan emellertid inte garantera att framtida klagomål 
och begränsningar på verksamheter inte kommer kunna uppstå. I planbeskriv-
ningen har bedömningen om påverkan på verksamheter utvecklats. 

Behovet av volym för ett utjämningsmagasin har inte kunnat tydliggöras till 
granskningen av detaljplanen då utredning fortfarande pågår, men eftersom dag-
vattenmagasin medges inom ett större område av parkmarken (ca 1,2 hektar) 
bedöms eventuellt behov av utjämningsmagasin vara väl tillgodosett. Detaljpla-
nen reglerar inte hur ett eventuellt utjämningsmagasin tekniskt och kapacitets-
mässigt ska utformas, men för att undvika påfyllning av grundvatten bör utjäm-
ningsmagasinet anläggas ovan grundvattennivån, vilket framgår i planbeskriv-
ningen. 

Återvinningsstationen vid Tingsgatan bedöms inte orsaka betydande olägenhet 
för presumtiva bostäder.  

Beträffande föroreningssituationen har det förtydligats i planbeskrivningen vilka 
åtgärder som ska genomföras för sanering av identifierad markförorening inom 
kvartersmark. Provpunkterna i de två kartorna i bilaga 2 och 3 har lagts ihop i en 
karta som finns med i planbeskrivningen. Ytterligare provtagningar i området där 
bostäder planeras bedöms inte behövas då den påträffade föroreningen inom 
kvartersmarken bedöms vara en punktkälla. Detta har också förtydligats i plan-
beskrivningen. Lokalisering av lekområde har i granskningsförslaget anpassats 
till ett område där inga ämnen som överskrider riktvärden för KM har påträffats. 

Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kräver särskilt tillstånd enligt 2 kap 
Kulturmiljölagen då gravfältet på ekbacken enligt FMIS inte är avgränsat. För att 
förtydliga kulturmiljöns egenskaper har en kompletterande besiktning av fornbil-
den utförts, vilken biläggs detaljplanen. Slutsatser är att fornlämningsbilden be-
gränsar sig till de stensättningar som registrerats (Aringsås 6:1) på Tingsbacken 
samt ett antal oregistrerade spår efter odlingsverksamhet. Utredningen har inte 
gett indikationer på att området nedanför Tingsbacken skulle hysa några anlägg-
ningar eller andra lämningar. Större delen av detta område har under historisk tid 
utnyttjats som sank slåttermark och mindre delar som åker. Bedömningen är så-
ledes att de föreslagna exploateringsplanerna sannolikt inte berör idag kända 
eller okända fornlämningar i området. Avseende den mark som föreslås tillföras 
kvarteret Illern, gör markhistorien att det inte är sannolikt att den aktuella delen 
döljer några bevarade spår eller lämningar. 

Att infarten till den planerade bebyggelsen är belägen i en lågpunkt bedöms inte 
orsaka någon betydande olägenhet eftersom denna del av kvartersmarken inte 
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föreslås få någon byggrätt. Översvämningsrisken på infartsvägen bedöms dessu-
tom kunna avhjälpas genom höjdsättningen av infarten. 

 

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: 

Kabelanläggningarna som hänvisas till i yttrandet regleras genom markavtal mel-
lan kommunen och Skanova. Den befintliga sträckningen av kabelanläggningar-
na berörs av föreslagen exploatering. Del av den befintliga sträckningen säker-
ställs i detaljplanen genom markreservat (u-område) inom kvartersmark. Övrig 
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. 

 

Alvesta Energi AB 

I yttrandet framförs närmsta anslutningspunkt för fjärrvärme samt information om 
tid och planering för eventuell anslutning. 

Kommentar: 

Noteras 

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägarna vill att kommunen ska låta området närmast radhusen utmed 
Hjortsbergavägen bli en plats för lugn och ro, där folk kan ligga och sola eller ta 
en fika på medhavd filt. Fastighetsägarna vill helst inte att en lekplats anläggs i 
detta område eftersom de menar att det redan nu är mycket livligt på Lekbackens 
förskola, även kvällstid då de skriver att ungdomar vistas där. I yttrandet framförs 
också att de vackra träden i parken, särskilt hängbjörken, bör sparas.  

Kommentar: 

Parkmiljön vid Tingsbacken/Smedsgård kan utformas för att både inrymma plats 
för solbad och picknick som för lek och aktivitet. Lekplatsens exakta placering 
och utformning i detalj bestäms inte i detaljplanen. Kommunen har ett mål i lek-
platsprogram och grönstrukturprogram att alla boende i tätorten ska ha max 500 
meter till en kommunal lekplats och i området vid Tingsbacken/Smedsgård upp-
fylls inte detta mål i dagläget. En lekplats i parkmiljön bedöms därmed lämpligt 
och bedöms inte leda till betydande olägenhet för närboende. Vid planering av 
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parkmiljöns utformning bör det eftersträvas att bevara befintliga träd där det är 
möjligt.   

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägaren har synpunkter om att vattenavrinningen från planområdet till 
kvarteret Löparen behöver lösas så att vatten inte rinner in på fastighetsägarens 
fastighet. 

Kommentar: 

Kommunen tar med sig synpunkter till teknikenheten om vattenavrinningen från 
planområdet och dess påverkan på angränsande fastigheter. Utredning om be-
hovet av ett utjämningsmagasin i parkmiljön pågår. Ett utjämningsmagasin kan 
komma att förbättra situationen, eftersom det hamnar lägre än berörd infart och 
därmed kan reglera avrinningen. Kommunen kan även komma att se över andra 
möjligheter att hindra att vatten rinner in på angränsande fastigheter, t ex uppföra 
en mindre förhöjning mot de påverkade fastigheterna.   

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägaren uttrycker att det inte är optimalt att få ett bostadskomplex i sin 
närmiljö i Smedsgård, men att det är positivt att de misskötta grönytorna vid 
Tingsbacken utvecklas. Fastighetsägaren skriver att han påtalat för kommunen 
vid flera tillfällen att grönområdet är eftersatt utan att få någon respons. I sitt ytt-
rande beskriver fastighetsägaren även Tingsbacken historiskt som galgbacke 
och en av få bevarade kulturhistoriska platser i orten. Han menar att det är viktigt 
att vi förvaltar vårt historiska arv med respekt.  

Avslutningsvis skriver fastighetsägaren att hans avsikt med yttrandet inte är att 
motsätta sig planen, då han inte tror att det skulle påverka. Men fastighetsägaren 
vill att kommunen ska tänka igenom de konsekvenser ett genomförande av pla-
nen kommer få, även för andra än de som bor i närområdet.   

Kommentar: 

Synpunkterna om planförslaget och informationen om Tingsbacken noteras. Av-
sikten är att grönytorna vid Tingsbacken/Smedsgård ska utvecklas vid genomfö-
randet av detaljplanen. 

Syftet med plansamrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda insyn i 
arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Synpunkter, såväl positiva 
som negativa, välkomnas därmed. Planen bedöms vid genomförande innebära 
både positiva och negativa konsekvenser, vilket beskrivs i planhandlingarna. Då 
ny bebyggelse begränsas i omfattning och en stor del av grönområdet bevaras 
och kan utvecklas bedöms planförslaget inte innebära betydande negativa kon-
sekvenser för närmiljön. Kulturhistoriska miljöer vid Tingsbacken bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget.  

 

Värends räddningstjänst 
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Räddningstjänsten önskar framföra att om brandposter inte redan finns i området 
bör det kompletteras så att brandposter finns i sådan omfattning att avståndet 
mellan brandposter inte överstiger 150 meter och brandposter bör kunna leverera 
ett flöde om minst 600 l/min. 

Kommentar: 

Såväl brandposter som Alvesta brandstation ligger inom 150 m från föreslagen 
kvartersmark. 

 

Maskinarbeten 

Maskinarbeten yttrar att de motsätter sig bostadsbebyggelse så nära industri-
verksamhet som 50-70 meter. De framför att de har både dag-, skift- och helgar-
bete vilket kan komma att störa boende. De skriver även att de tidigare haft kla-
gomål på ljudnivån från boende längre ifrån verksamheten.  

Maskinarbeten framför att de inte tar ansvar för bullerplank mm vid bebyggelse 
utan att Alvesta kommun får bekosta detta om det blir aktuellt.  

Vidare efterfrågar Maskinarbeten en försäkran om att de inte kommer möta något 
hinder att expandera sin verksamhet på Tången 3 p g a boende på Alvesta 14:1. 

Kommentar: 

En större förändring av Maskinarbetens verksamhet kan, beroende på vad för-
ändringen avser, vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Med bostäder i när-
heten av verksamheten kan det innebära villkor om begränsningar i buller, vilket 
även kan bli aktuellt på grund av de befintliga bostäderna. Vid genomförande av 
detaljplanen kommer kommunen ansvara för uppförandet av de skyddsåtgärder i 
form av vall/plank som föreslås inom planområdet. Syftet med skyddsåtgärderna 
är att minska risken för störningar vid bostäder, även vid de befintliga bostäder-
na. Samtidigt som detaljplanen möjliggör för ny bostadsbebyggelse är därmed 
kommunens vilja att även förbättra den befintliga situationen beträffande risk för 
störningar. Kommunen kan emellertid inte garantera att framtida klagomål inte 
kommer kunna uppstå.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

I yttrandet framför fastighetsägarna ett antal punkter och frågor beträffande plan-
förslaget.  

Flera punkter i yttrandet berör trafiken på Tingsgatan. Fastighetsägarna skriver 
att det är mycket trafik redan nu då många föräldrar hämtar/lämnar på Lekback-
ens förskola samt att förskolegrupper går på Tingsgatan. Fastighetsägarna und-
rar om utfarten från det nya bostadsområdet kan ske mot Smedjegatan istället 
där det är mindre trafik att ta hänsyn till.   

Fastighetsägarna frågar hur grönområdet kommer skötas. Det menar att det varit 
dåligt skött genom åren. De önskar även att det sätts en häck mellan husen vid 
Tingsgatan och de nya bostäderna. 
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Vidare undrar fastighetsägarna om skuggbildningen mot Tingsgatan och husen. 
De frågar även om det kommer bli aktuellt med framtida ytterligare byggen runt 
ekbacken.  

Fastighetsägarna önskar ett ytterligare möte. 

Kommentar: 

Kommunen gör bedömningen att det är olämpligt att blanda trafik i ett verksam-
hetsområde med trafik till bostäder. Därför bedöms lokalisering av infart till de 
nya bostäderna vara mest lämpligt från Tingsgatan. Tingsgatan är normalstan-
dard på en villagata och är dimensionerad för att klara eventuell trafik till och från 
ett nytt område. Trafikmätningar utförda vid Tingsgatan 2016 visar på normala 
trafikmängder och planförslaget bedöms inte bidra till någon betydande trafikök-
ning. Huvudalternativet för boende är troligen att köra direkt ut på Blädingevägen. 
Kommunen tar med synpunkterna till teknikenheten om trafiksituationen utmed 
Tingsgatan. 

Kommunen tar med synpunkterna till parkenheten om skötseln av gräset i grön-
området. Förslagen kring utveckling av parkmiljön som tas upp i detaljplanen kan 
innebära förändringar i skötsel, t ex ängsmark på delar, gräsmatta på vissa delar 
och slaghackade ytor likt idag på andra delar. 

Avskärmning av bostadsfastigheter är i första hand ett ansvar för fastighetägaren 
till bostadsfastigheten. Detta gäller både avskärmning på befintliga bostadsfas-
tigheter och på föreslagen ny bostadsfastighet. I planförslaget har parkmark be-
varats mellan befintliga bostäder och de föreslagna, bland annat för att skapa ett 
respektavstånd mellan bebyggelsen.   

Viss skuggbildning kan komma att påverka ett par fastigheter utmed Tingsgatan 
under kvälltid. Skuggbildning redovisas i planbeskrivningen under planförslagets 
konsekvenser samt baserat på utförd skuggstudie (bilaga 5). I granskningshand-
lingarna har den nya kvartersmarken närmst de befintliga bostäderna vid Tings-
gatan reglerats med bestämmelse om att byggnader inte får uppföras inom 4,5 
meter från fastighetsgräns för att säkerställa ett avstånd mellan ny och befintlig 
bebyggelse. 

I dagsläge planeras inte ytterligare bebyggelse i parkområdet. Det bedöms inte 
lämpligt på grund av markförhållandena. Dessutom är park- och naturområdet ett 
värdefullt grönområde för tätorten. Om dessa planer kommer ändras i framtiden 
går det inte att säga idag. 

Fastighetsägarna är välkomna att kontakta kommunen för kompletterande dialog. 

 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 

Naturskyddsföreningen skriver att de tycker den undersökning som gjorts vad 
gäller påverkan på nyckelbiotopen är bra, och vill understryka vikten av att följa 
de rekommendationer för den fortsatta processen som givits i ”Översiktlig be-
dömning av påverkan på nyckelbiotop vid bortledning av grundvatten via dräne-
ring/grundvattensänkning”. 

Naturskyddsföreningen framför att de också stöder idén att göra delar av parky-
torna till äng. Detta skulle kunna bidra till områdets naturvärden, och vara ett 
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trevligt inslag som ses alltför sällan på allmänna platser. För vidare steg i den 
riktningen kan man titta t.ex. på Lawn-projektet som genomfördes på SLU. 

Vidare undrar Naturskyddsföreningen varför de inte fått en kungörelse om sam-
råd av detaljplanen. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Idén att utveckla gräsytor till äng har tagits med i planbe-
skrivningen och har vidarebefordrats till parkenheten. Kommunen har bedömt att 
Naturskyddsföreningen inte är sakägare i ärendet, vilket är anledningen till att 
ingen kungörelse om samråd har skickats direkt till Naturskyddsföreningen. An-
nonsering har emellertid skett på kommunens webbsida och i Smålandsposten.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägaren föreslår att en bit (ca sex-sju meter) utmed gränsen till fastig-
heterna Löparen 3-7 planeras som kvartersmark istället för parkmark. Denna 
mark skulle då kunna användas till att bredda befintlig tillfart till fastigheterna, 
gästparkering, anläggande av häck som tomtavgränsning. 

Kommentar: 

Kommunen har tittat på möjligheterna att reglera över allmän platsmark till kvar-
tersmark vid fastigheterna Löparen 3-7 men anser att det kommer vara komplice-
rat eftersom det kräver att alla fastighetsägare är överens och är villiga att stå för 
kostnaden. Kommunen kan se över möjligheterna att anlägga en mindre förhöj-
ning mot fastigheterna för en bättre tomtavgränsning, vilket också kan hjälpa 
problem med vattenavrinning från planområdet påpekat av en annan fastighetsä-
gare.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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