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DETALJPLAN

Horgenäs 1:6, del av. (område Stensnäs och Fiskartorpet)
Ulvön, Alvesta kommun.

BESKRIVNING

Sedan program för detaljplaner upprättades 2008 - 2009 har arbetet med en detaljplan
pågått.
Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd, 2013-05-27 - 2013-06-24.
Samrådsförslaget omfattade både delområde Stensnäs och delområde Fiskartorpet.
Föreliggande utställningsförslag omfattar båda delområdena men med reducerat antal tomter
inom Stensnäsområdet.
Totalt ges möjligheten att exploatera 48 tomter, 27 inom Stensnäsområdet och 21 inom
Fiskartorpsområdet. Möjligheten till etappvis utbyggnad är stor.
I och med den möjlighet som numera ges i Miljöbalken att redovisa områden för
"Landsbygdsutveckling i strandnära läge" (LIS) har detaljplanearbetet avvaktat Alvesta
kommuns hantering av LIS. LIS har nu vunnit laga kraft vilket ger möjlighet att nu
färdigställa planförslaget. Resultatet av vad en under hösten 2012 av kommunekolog Ingvar
Nilsson genomförd översiktlig naturbedömning kommit fram till har tillsammans med LISplanen utgjort ett väsentligt stöd i detaljplanearbetet.
Utöver denna beskrivning, inkl. genomförandebeskrivning, ingår
plankarta/illustrationskarta, "MILJÖBEDÖMNING/ Miljökonsekvensbeskrivning, Alvesta
2014-09-10.", "Översiktlig naturvärdesbedömning", "Gestaltningsprinciper för grönska vid
Horgenäs 1:6" (reviderad 2015-03-19). Dessutom finns underlag till planhandlingarna i form
av: naturinventering, principförslag för VA och underlag inför utlåtande.
Syftet med planen är att ge möjlighet till bostadsbebyggelse inom ett skogsparti vid Insjön,
Horgefjorden, Åsnen. Målsättningen är att skapa en detaljplan som ger möjlighet till fristående bostadshus på skogsmark. Bebyggelsen utformas med trä i stomme och fasader. Detaljplanen innehåller även naturmark som skall ingå i gemensamhetsanläggning samt vara
allmänt tillgänglig. Inom delar av naturmarken skall strandskyddet fortsätta att gälla, se
plankartan. Stor vikt har lagts på utformningen av gatumiljön, smal körbana med grunda, vida
diken med möjlighet till biluppställning.
Detaljplaneområdet är beläget c:a 10 km sydost om Lönashult och c:a. 1,3 km söder om
allmän väg till Ulvön vid enskild väg. Avstånd till närmaste bebyggelse i norr är c:a 250 m.
Planområdets totalareal är c:a 24 ha, vilket fördelas på naturmark c:a 13 ha, bostadsområden c:a 9,5 ha, småbåtshamn c:a 0,3 ha samt vägmark c:a 1 ha.
Marken inom planområdet är privatägd
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I ”Översiktsplan för Alvesta kommun”, (KF 2008-10-28, §91) sägs i kap. 9, Landsbygdsoch tätortsutveckling, bl. a.: ”Kommunen ska främja bosättning och byggande på landsbygden och stödja landsbygdsdelarnas möjligheter att utvecklas.”
I kap. 9.1 sägs även att det främst är landsbygdsdelarna längst i norr och längst i söder som
har avfolkats under 1960- och 1970-talen och att utan inflyttning kommer avfolkningen att
fortsätta. Vidare sägs bl. a. att ny bebyggelse ska stödjas och tillåtas under förutsättning att
hänsyn tas till de intressen som finns i området, t. ex. jord- och skogsbruksintressen samt
kultur- och naturvårdsintressen. En annan förutsättning som nämns är att VA-frågor och
väganslutningar kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Frågor som uppmärksammats alltmer
är bredbandsutbyggnaden och betydelsen av mer driftsäkra el- och telefoninät på landsbygden.
Översiktsplanen från 2008 har aktualitetsförklarats genom beslut i Kommunfullmäktige
2013-11-19.
Området är utpekat som s. k. LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen),
tematiskt tillägg till ÖP, antaget av Kommunfullmäktige 2013-06-18.
Planområdet berörs ej av några detaljplaner.
Under programskedet har program och komplettering till detta behandlats i Nämnden för
samhällsplanering 2009-09-02, §41, resp. 2010-01-26, §3. Vid det första tillfället beslöt nämnden att ”att innan slutlig ställning tas till fortsatt detaljplanearbete skall en övergripande
vatten- och avloppsutredning inlämnas. I denna skall också finnas en dagvattenutredning där
en hög skyddsnivå för Åsnens vattenkvalitet är en förutsättning.”
Vid det andra tillfället beslöt nämnden ” att medge att detaljplan upprättas med utgångspunkt från den reviderade programkartan och med beaktande av synpunkterna i programsamrådet” efter att handläggare på berörda förvaltningar inom Alvesta kommun gått igenom
förslaget och översiktligt bedömt att det är en rimlig och godtagbar lösning för VA som
presenterats.
Strandzonen längs Åsnen redovisas i ”Kronobergs Natur” som ”Klass I, område med särskilt stora naturvärden”. I övrigt berörs ej planområdet av klassificeringar enl. inventeringen
från 1989.
Delar av fastigheten, lågpartierna, redovisas som sumpskog, klass 3 och 4 enl. Skogsstyrelsens inventering som genomfördes 1990 – 1998.
Planområdet berörs av riksintressen för fiske, rörligt friluftsliv och enl. MB kap. 4, se utdrag:
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Strandskydd gäller för fastigheten, 200 m längs
stränderna mot Åsnen och 100 m runt Horgenäs gyl.
Planen förutsätter att strandskyddet upphävs för de
bebyggelseområden som är belägna inom detaljplanens
område. I och med att LIS-planen nu vunnit laga kraft
finns stöd för upphävandet av strandskyddet.
Stenmur vid Stensnäs
Åsnenområdet innehåller ett rikt fågelliv och
fågellivets störningskänslighet måste särskilt beaktas vid varje etablering av ny verksamhet.

Kommunen är ej huvudman för planområdets vägar, naturområden eller VA-försörjning.
Vegetationen i strandzonen, mellan bebyggelseområden och sjön, är blandad; tallar, björkar och andra lövträd, pors, bärris m. m.. Planområdet omges av skogsmark vilken kommer
att fortsätta att brukas som sådan.
Horgenäs 1:6 består av skogsmark, betesmark, sumpskog och mosse. Marken är mycket
blockrik med inslag av stora flyttblock.
Se även bilagda "Gestaltningsprinciper för grönska".
De övre jordlagren under vegetationsskiktet utgörs av blockrik morän.
I samband med framtagandet av ”VA-anläggning för exploateringsområde, principförslag”
utfördes dels en okulärbesiktning av hela området 2009-11-30 och dels två provgropar för att
klarlägga möjligheterna att infiltrera spillvattnet från området.
Planområdets läge inom riksintresse för naturvård
och friluftsliv och i det för turism och friluftsliv
utpekade strategiska Åsnenområdet medför att planen
tar stor hänsyn till att ta tillvara de värden som finns i
området. Naturvärdena är ju grundläggande för
friluftslivets värden. Strandzonen och sumpskogen
undantas från bebyggelse. Genom nya lokalvägar, tillvaratagande av grönstråk samt etablering av naturstigar
blir det allemansrättsligt lättare att ta sig in i området.
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Bef. väg vid Stensnäs

Etablering av bebyggelse för såväl fritids- som permanentboende att bo och verka på
platsen ger möjligheter för utveckling av landsbygden och turismen. För att Åsnenområdets
värden ska kunna bestå, tas tillvara och utvecklas, så måste det finnas människor som bor i
området och medverkar till utvecklingen. Byggande i området bedöms inte skada riksintresset
utan tvärtom verka i linje med riksintressena.
Planområdet ingår också i avrinningsområde för Mörrumsån som är av riksintresse (4 kap,
6 § miljöbalken). Planen bedöms inte få negativ påverkan på riksintresset. Åtgärder omfattar
inte vattenreglering eller vattenöverledning (11 kap 5 § miljöbalken).
Planområdet är beläget i sydligaste delen av Alvesta kommun. Avstånden till angränsande
kommungränser är, Älmhult, c:a 5 km resp., Tingsryd, c:
1,8 km. Till orterna Häradsbäck, Älmhults kommun, och
Ryd, Tingsryds kommun är avstånden fågelvägen c:a 11
km resp. c:a 13 km
Målsättningen med planen är att tillskapa möjligheter
Horgenäs gyl
för byggande i naturmark på relativt stora tomter, 1500 –
2500 m². Ambitionerna är även att skapa ett område med modern bostadsbebyggelse i natur.
D. v. s. området skall ge intryck av att fortfarande vara ett skogsområde men innehållande
även modern bostadsbebyggelse. Tomternas fria läge samt närheten till vatten och naturliga
strövområden kommer att starkt bidra till attraktiviteten.
Planen rekommenderar att bostadsbebyggelse utförs med träpanel i fasader. Bebyggelsen
utformas med grundläggning anpassad till terräng och natur och inplacerad, så långt möjligt,
mellan bef. träd. Planen ger, enligt illustration på plankartan, möjlighet till 48 tomter för
bostadsbebyggelse.
Från exploatörens sida är ambitionen stor att medverka till att ny bebyggelse får en vårdad
och för området anpassad utformning i enlighet med Alvesta kommuns Översiktsplan. De arkitekt- och byggföretag som kommer att utforma och genomföra bebyggelse inom planområdet skall uppmanas att lägga särskild vikt vid anpassning och tradition och därvid i möjligaste
mån ansluta till den bebyggelseutformning och det bebyggelsemönster som kan sägas vara
typiskt för denna del av Småland. Material, färg och utformning anpassas till befintlig bebyggelse i Horgenäs och dess närområde samt placeras med hänsyn till omgivningens natur.
Till ett lågparti, mindre myr, föreslås att en småbåtshamn lokaliseras. Småbåtshamnen ansluter till befintligt utloppsdike från mossmarkerna norr och väster om planområdet. Föreslaget område bör kunna ge utrymme för 25 à 30 båtplatser för lättare båtar och kanoter samt
utrymme för parkering. Området skall ingå i gemensamhetsanläggning för fastigheter inom planområdet
Stensnäs och Fiskartorpet med möjlighet för ev. ytterligare planområden att delta i framtiden. Småbåtshamnen ansluts till Insjön och Åsnen, via en grävd, smal
kanal. Inloppets läge reducerar småbåtshamnens visuella intryck mot sjösidan till ett absolut minimum.
Detta förstärks av att småbåtshamnen kommer att ligga
Exempel på småbåtshamn
väster om en mindre, opåverkad, skogklädd, höjd,
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Getholmen. Småbåtshamnens läge har anpassats så att Getholmen ej skall påverkas.
Föreslagen anläggning, bruttoarea mindre än 3000 m², omfattas av anmälningsplikt enligt
miljöbalken. Innebär grävningen att vattendraget berörs krävs tillstånd av mark- och
miljödomstol om ytan är större än 500 m2. Grävningen kan också innebära omledande av
befintligt vattendrag, vilket också är en vattenverksamhet.
Tomtplatsers/bebyggelseområdens avgränsningar skall underordna sig natur och vegetation och får ej dominera landskapsbilden.
Lutningsförhållandena inom planområdet är sådana att väglutningar för huvuddelen av
vägsystemet inte förväntas överstiga 1 %.
Strandskyddet föreslås upphävas för de delar av bebyggelseområdena som är belägna inom
detsamma. För den del av naturmarken som är belägen inom strandskyddszonen skall strandskyddet fortsätta att gälla, utom i en mindre del väster om småbåtshamnen. Strandskyddet
upphävs också inom lokalväg och småbåtshamn. Stöd för upphävande finns i kommunens
LIS-plan och under särskild rubrik senare i denna planbeskrivning.
Inom NATUR1 upphävs strandskyddet. Byggnader för
tekniska anläggningar, lekplatser, och mindre aktivitetsplatser
samt naturstigar får anordnas där. Eftersom strandskyddet
upphävs i och med planens antagande krävs inte
strandskyddsdispens där. Inom NATUR2 däremot, som är det
strandnära och mest känsliga läget, ligger strandskyddet kvar
och varje åtgärd måste prövas i dispens. I norra delen av
NATUR2 finns en strandmad där dispenser bör prövas mycket
restriktivt. För att behålla en visuell tillgång till sjön bör
stigsystem som söks dispens för, läggas i skogridån med gatt ut
mot vattnet på några ställen. På så sätt minskar störning på
fågellivet medan den strandnära kvalitén på rekreationen
samtidigt finns kvar. Enligt till planen bifogade
gestaltningsprinciper för grönska anges en försiktig skötsel som Utbredning av strandmad 2013
bibehåller naturområdenas karaktär inom strandområdet. Det bör finnas en stig för passage
förbi småbåtshamnen, eftersom det annars kan kännas som privatiserad mark när man
passerar utmed tomterna.
Planområdet berörs av ett Ramsarområde. Inom planområdet finns en strandmad som
genom att vara en del i Åsnens våtmarker utgör en del av Ramsarområdet. Stigar bör inte
läggas på strandmaden. Läs mer under påverkan på strandskydd.
Inom eller i områdets omedelbara närhet finns inga kända fornlämningar. Om en
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den
som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 5 §
kulturmiljölagen (1988:950).
Planområdets belägenhet i ett skogsområde nära sjön Åsnen och vid Horgenäs gyl gör att
tillgången till rekreationsmöjligheter är mycket goda både vinter- och sommartid.
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För småbarnslek förutsätts att egna
lekytor iordningställs på resp. fastighet
allt efter behov. Gemensamma lek- och
fritidsytor kan anordnas i direkt
anslutning till bebyggelseområdena
inom naturområde.
Planområdet ansluts till allmän väg
via bef. anslutningsväg i nordväst.
Anslutningsvägen kräver upprustning
och även viss omdragning. Rätt till väg
över Hagsverksmo 1:2 (Lillanäs) löses i
Vägsystem
samband med fastighetsbildning av
detaljplanen. Anslutningsväg skall ingå i den gemensamhetsanläggning som kommer att inrättas för hantering av områdets gemensamma angelägenheter, se ”Genomförandebeskrivning”.
Till förbindelsevägen ansluts delområden med lokalvägar. Möjlighet skall ges för anslutning av ytterligare planområden.
Vägstandarder, ex.vis körbanebredder, diken och sidoremsor redovisas översiktligt som
illustration på plankartan där interna vägen föreslås få följande sektion : 1,0 m stödremsa +
3,0 m körbana, + 1,5 m stödremsa med uppställningsmöjligheter samt utrymme för snöupplag
+ dike 2,5 m, summa 8,0 m. Släntning utförs på kvartersmark, den bredare stödremsan används för att balansera vägbanans höjdsättning. (Se illustrationer på plankartan). Syftet med
gatusektionen är dels att lokalt ta hand om dagvattnet och dels att skapa en attraktiv vägmiljö.
Körbanan föreslås hårdgöras, även stödremsorna kan nyttjas för trafik. Väg skall, för att kunna användas av renhållningsfordon och uppfylla krav enl. Anläggnings-AMA, kategori B.
För att göra området mer tillgängligt föreslås att stigar anläggs i strandzonen med anslutning till infartsvägen i norr samt bef. brukningsväg mot söder.
Området för småbåtshamn kommer att iordningställas på sätt som ger möjlighet till uppställning av motorspruta.
Eventuell vägbelysning anpassas efter områdets förutsättningar beträffande stolphöjder
och armaturutformning.
Länstrafikens busslinje 106 mot Grimslöv, Vislanda, Alvesta och Växjö finns i Lönashult.
Viss kompletteringstrafik finns bl. a. från Ulvö.
Inom planområdet anordnas biluppställningsplatser på varje enskild tomt. All parkering
förutsätts ske på egen tomtmark med möjlighet till kortvarig biluppställning även på den
bredare av vägens sidoremsor. Till gemensamma ytor, t. ex. småbåtshamnen, anordnas platser
för biluppställning.
Utfart från enskilda fastigheter får ske endast mot det interna vägsystemet.
Planområdet är inte utsatt för externt buller och kommer inte heller avge buller, utöver
trafik till och från området. Den enda tänkbara källan för buller är den säsongsbetonade torvbrytningen på Horgenäs 1:4 m. fl.. Avståndet mellan bebyggelseområde och torvbrytnings7⁄14

område är c:a 320 m. Av miljöbedömningen framgår att "Exploateringsalternativet" ger ett
tillräckligt skyddsavstånd så att skyddsåtgärder inte behöver vidtas med avseende på täkten
vare sig med hänsyn till stoft eller buller. Trafik till täkten sker åt väster och bedöms inte
påverka störningsbilden för det planerade bostadsområdet.
De av kommunen antagna miljömålen förväntas inte bli negativt påverkade av föreslagen
exploatering.
Enligt kommunens översiktsplan ingår aktuellt planområde i normalriskområde för radon.
Avloppsvattenbehandling löses genom behandling i reningsverk med efterföljande
översilning.
Något dagvattensystem med ledningar föreslås ej inom området.
Takavvattningen föreslås ske med stuprör med utkastare och marken utformad med
ordentlig lutning från byggnaderna för infiltration inom den egna fastigheten.
Längs vägarna förslås vägdiken med normalt djup dit vattnet från vägar, tomtytor och tak
får avrinna.Vägdikena leds ut i terrängen där dagvattnet får sila över marken.
Dricksvattenförsörjningen föreslås ske med en gemensam råvattentäkt med brunnar
placerad enligt ritning VA 003 och VA 005 borrade i berg. Geohydrologiska kartan anger
tämligen goda uttagsmöjligheter med en mediankapacitet på 15-50 m3 /d vilket innebär att om
brunnen ger detta kommer det för att klara försörjningen krävas 1 eller eventuellt 2 brunnar.
Vattenkvaliteten och erforderlig behandling kan fastställas först när brunnen är utförd och
provpumpad. I övrigt hänvisas till "Principförslag för VA-ANLÄGGNING FÖR
EXPLOATERINGS- OMRÅDE 2014-09-08"
Bebyggelsen inom detaljplaneområdet förutsätter enskilda uppvärmningssystem utan användning av fossila bränslen. Detaljerna för detta kommer att lösas i samband med byggloven. Områdets utformning och tomternas storlekar kan ev. medge bergvärme vilket dock
måste samordnas för området som helhet. Jordvärme torde inte vara ett alternativ p. g. a.
områdets geotekniska förutsättningar.
Området ansluts till befintliga nät efter samråd med respektive nätägare, ledningar dras
fram i samband med områdets utbyggnad. Inom planområdet har E.ON Elnät en
lågspänningsluftledning samt en servisledning i luft till befintlig byggnad (norrifrån in till
Fiskartorpet). I samband med exploateringen av området kommer dessa ledningar att behöva
raseras och markkablar förläggas.
För området kan erforderliga transformatorstationer uppföras på lämpliga platser inom naturmarken i anslutning till vägnätet. Möjlighet till vägbelysning längs vägsystemet skall finnas. Stationers och matarledningars lägen säkerställs med ledningsrätt alt. avtal mellan
markägare och ledningsrättsinnehavare, se även ”Genomförandebeskrivning”.
I samband med planeringen av el- och telenäten skall utredas om även fiberkabel för ITanslutningar kan dras fram.
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Utrymmen för avfall skall ge möjlighet att sortera avfallet i lämpliga fraktioner innan det
forslas bort. Detaljlösningar redovisas samband med kommande bygglov och skall följa
Alvesta kommuns krav.
Postlådor grupperas till lämpliga platser längs det interna vägsystemet. Fortsatt samråd
kommer att ske i samband med områdets utbyggnad.
Räddningsverket och SMHI har genomfört en översvämningskartering för Åsnen. I denna
kartering anges för Torne nivåerna för 100-års flöde till +139,50 och för maxflöde till +
140,10. Normalvattenytan ligger enl. officiella kartor på + 138,6. Dessa förhållanden har varit
vägledande beträffande lokalisering och höjdsättning av ny bebyggelse. (Höjdangivelser enl.
RH70.)
Bebyggelsen utformas i småländsk byggnadstradition, träpanel i fasader och med
anpassning till terräng och natur. (Se plankartans planbestämmelser)
Lägsta höjd för underkant bjälklag skall vara + 140,1 (RH 70), ((+140,2 (RH2000) )).
(Beräknat med SMHI:s översvämningskartering som underlag).
Minsta taklutning skall vara 27° Byggnadshöjd: Huvudbyggnad 6,0 m
Komplementbyggnad 3,0 m Antal våningar får vara högst två (2)
Skärmtak över uteplats, även inglasad, på högst 30,0 m² får uppföras utan bygglov.
Huvudbyggnad placeras minst 4, 0 m och komplementbyggnad 1,5 m från tomtgräns, dock
ej på mark som omfattas av byggnadsförbud.
Vid bygglovgivning skall de utformningsriktlinjer som anges ovan under ”Bebyggelseområden – Bostäder” samt de ambitioner betr. byggnaders och markytors utformning och behandling som i övrigt framgår av planhandlingarna följas.
Vid projektering och byggande skall även hänsyn tas till de naturvärden som nämns i
"Gestaltningsprinciper" och "Översiktlig naturvärdesbedömning".
Torpmiljöerna karaktäriseras av mindre hus i trädgårdsmiljö med vårdträd och fruktträd.
På platsen är även den steniga marken och odlingsrösen karaktärsskapande. Om någon av de
befintliga byggnaderna går att renovera är det bra men deras skick är inte utrett och därför
sätts inget bindande krav på att de ska bevaras. För att bevara karaktären av torpmiljö ska
istället fokus läggas på den omgivande miljön vad gäller placering av byggnader, uthus och
bevarandet av mark och vegetation. Inom ett sammanhängande område av minst 1000 kvm
eller fler mindre områden som tillsammans omfattar detta, inom respektive område med
beteckningen ”torpmiljö” i plankartan, ska befintliga träd bevaras så länge de inte utgör
säkerhetsrisk. Marken inom dessa områden ska behålla sin steniga karaktär på minst ett par
ställen. I bygglov för huvudbyggnad ska bevakas att huvudbyggnadens placering inte
motverkar sammanhängande områden av frukt- och andra lövträd. Odlingsrösen ska bevaras.
(Om i anslutning till jordbruksmark: Eventuellt behov av borttagande eller flytt av röse
kräver dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § Miljöbalken.)
Inom de bevarade trädmiljöerna ska schakt och utfyllnad i möjligaste mån undvikas.
Schakt inom de bevarade trädmiljöerna kan tillåtas för mindre komplementbyggnader som
högst upptar 10 kvm inom yta för schakt. För huvudbyggnad och vistelseyta närmast denna
bör schakt och utfyllnad kunna ske så länge inte trädmiljöerna berörs och i samstämmighet
med den anpassning till naturen som görs i hela planområdet.
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Strandzon Getholmen

För det rörliga friluftslivet är i dag aktuell del av Åsnens stränder mycket svåråtkomliga
både från landsidan och sjösidan. Avsikten och en av målsättningarna är att strandzonen även
i fortsättningen skall vara allemansrättsligt tillgänglig. Det skall vara lätt att skilja på privat
mark inom plan och allemansrättsligt tillgänglig mark både inom och utanför plan. Allmänheten skall kunna besöka området utan att känna sig trängd av privata bostäder. För de delar av
detaljplanen som markerats med "NATUR" har gestaltningsprinciper upprättats
Utgångspunkten för denna är att områdets karaktär skall bevaras skogbevuxet och underlätta
den allemansrättsliga tillgängligheten. Gestaltningsprinciprna biläggs denna detaljplan. För
växt- och djurlivet blir påverkan liten. Ytan för kopplingen mellan strand och omgivande
mark minskar, men naturkaraktärerna kvarstår.
Som särskilda skäl för upphävande av den del av strandskyddet som är aktuellt kan bl. a.
följande anföras:
- Föreslagen exploatering överensstämmer med kommunens intentioner som de framförs i
det tematiska tillägget till översiktsplanen: "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS,".
Det tematiska tillägget enl. ovan är särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. Planen
medför att strandskyddet upphävs inom kvartersmark för bostäder, lokalväg, småbåtshamn
samt en liten del av naturområdet där det tillåts att lekplats och andra aktivitetsplatser
anordnas. En exploatering av området bidrar tveklöst till att upprätthålla serviceunderlaget
och öka potentialen för en långsiktig landsbygdsutveckling genom möjlighet till flera
arbetstillfällen och utvecklad turism. För de fastboende i Ulvöområdet bör den planerade
exploateringen ge ett stöd för bibehållande och utökning av olika former av service. Inom
Åsnenområdet och södra kommundelen fordras att boenderesursen utvecklas. Även om
avståndet från Horgenäs till serviceorten Lönashult, med bl a dagligvarubutik och skola, är ca
en mil så förbättras underlaget för säväl denna ort som tätorten Ryd inom Tingsryds kommun.
För att områdets värden ska bestå och tas till vara så måste det finnas människor som bor
permanent. Området Horgenäs stärker bygden genom att en attraktiv boendemiljö skapas.
Även fritidsboende skapar underlag för bygdens service och genomförande av planen medför
att turismen ökar. Exploateringsområdet medför också att tryggheten ökar med fler boende
och även att underlaget för kollektivtrafik och kompletteringstrafik stärks. Utvecklingen av
området lyfter också fram nya möjligheter för tillgänglighet till området och Åsnen.
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Anläggandet av stigar enligt illustrationsplanen samt ev. mindre pumpstationer och transformatorstationer inom strandskyddszonen kräver dispensprövning från strandskyddet.
För vägar, avlopps-, och vattensystem samt naturmark och övriga allmänna eller gemensamma anläggningar kommer en eller flera gemensamhetsanläggningar där samtliga fastigheter deltar att inrättas, inklusive tillfartsvägen. D. v. s. kommunen kommer inte att vara
huvudman för allmänna anläggningar.
I gemensamhetsanläggningen skall även områden för fritid och bryggor och badplats ingå.
För att klara utbyggnaden av vägar m. m. kommer det att krävas fyllnadsmassor. I samband med anläggande av båthamn skall det undersökas möjligheten att samordna detta med
uttag av fyllnadsmassor.
Detaljplanen och dess utformning har inte sådan påverkan på omgivningen att gällande
normer kommer att överskridas så som dessa framställs i Översiktsplan för Alvesta kommun.
Från "Miljöbedömningen": Ytvatten/Dagvatten, miljökvalitetsnormer
Avloppsbehandling löses genom behandling i reningsverk med efterföljande översilning.
Bedömning görs att avloppsvattenbehandling kan utföras så att näringsbelastningen från
området minskar jämfört med belastningen idag från betesmark. Dagvatten omhändertas
lokalt genom fördröjning på varje tomt och i vägområden. Den samlade bedömningen är att
miljökvalitetsnorm för Åsnens vatten inte kommer att påverkas.
Miljöbedömningen visar att genomförandet av planen medför både positiva och negativa
miljökonsekvenser. Syftet med miljöbedömningen/miljökonsekvensbeskrivningen är att
miljöaspekter ska integreras i detaljplanen. De miljöaspekter som framkommit vid
upprättandet av planen och dess MKB handlar mycket om vikten av att anpassa bebyggelsen i
landskapet så att den speciella natur som råder kan tas till vara för området och
allemansrättsligt. Även utveckling av riksintresseområdet handlar i grunden om att naturen är
tillgänglig. Det är viktigt med en väl avvägd fri passage utmed strandlinjen.
Avloppsvattenbehandling måste lösas så att miljökvalitetsnorm för sjön Åsnens vatten inte
påverkas. Planen måste anpassas till att delar av området är känsliga för översvämning.
Miljöaaspekterna har inarbetats i detaljplanen bl a genom att området behåller sin
naturprägel genom att bebyggelsen underordnar sig naturen. Lövridåer, öppna gläntor med
enar och ekar samt torpmiljöer bevaras, liksom det orörda intrycket från sjösidan vid Åsnen.
Den fria passagen med strandskydd utgör en bred
zon som görs mer tillgänglig bl a genom naturstigar.
Förutsättningar för avloppsvattenbehandling har
utretts. Anpassning sker till översvämning genom
föreskrift om lägsta höjd för bebyggelse.
De alternativ som miljökonsekvensbeskrivningen
handlar om är:
Nollalternativet som innebär att inga åtgärder
görs utan skogsområdet ligger kvar som idag.
Skapandet av en attraktiv bostadsmiljö i LISBef. väg vid Fiskartorpet
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området Horgenäs uteblir.
Alternativet Västra Horgenäs, väster om brukningscentrum och norr om tillfartsvägen,
innebär etablering av bostäder med större tomter i skogsmiljö längre från stranden.
Tillgänglighet till strandmiljön blir sämre och området därmed mindre attraktivt.
Exploateringsalternativet innebär exploatering av bostäder med möjligheter för etablering
av landskapsanpassad bebyggelse i naturmiljö på större villatomter nära strandmiljön vid sjön
Åsnen. Möjligheter ges att åstadkomma ett attraktivt område i en attraktiv miljö en bit från
Åsnens strand Området är utpekat som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i
kommunens översiksplan.

I nollalternativet genomförs inga åtgärder utan skogsområdet ligger kvar som det är idag.
Skapandet av ett attraktivt bostadsområde i LIS-område Horgenäs uteblir.
Genomförande av alternativet Västra Horgenäs innebär att område nordväst om
brukningscentrat i Horgenäs exploateras för bostadsbebyggelse större villatomter i
skogsmiljö.
Ett genomförande av exploateringsalternativet innebär att av fastighetens totalareal på c:a
285 ha ett område med arealen c:a 24 ha för i huvudsak skogsbruk med inslag av bete för
nötkreatur omvandlas till område för bostäder, permanent- och/eller fritidsboende.
Bostadsområdenas andel av 24 ha utgör c:a 9,5 ha resterande utgör vägmark och naturmark.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Samråd: Maj - Juni 2013
Utställning: Höst 2014
Antagande: 2015
Laga kraft: 2015
Genomförandetiden är 10 år.
Ansvaret för utbyggnad av gata och va-ledningar ligger på exploatören. Kommunen är ej
huvudman för allmänna anläggningar och ytor. Efter utbyggnad av området kommer gemensamhetsanläggningen vara huvudman för allmän platsmark och gemensamma ledningar.
Inom kvartersmark är exploatör alt. fastighetsägare ansvarig för genomförandet.
Ett exploateringsavtal skall tecknas mellan exploatör och Alvesta kommun. Avtalets skall
främst redovisa att föreliggande exploatering, utbyggnad, är en angelägenhet för markägaren/exploatören. Exploateringsavtalet skall vara undertecknat av parterna innan planen
kan antas. Exploateringsavtalet skall följa planområdet vid eventuell försäljning.
För planområdet och dess gemensamma angelägenheter skall en gemensamhetsanläggning
inrättas. Exploatören och/eller gemensamhetsanläggningen ska ansvara för inom planområdet
belägen naturmark, gata med sidoområden, VA-ledningar, dricksvattenanläggning,
avloppsanläggning, vägbelysning samt ev. ytterligare anläggningar vars behov inte kan
specificeras vid planupprättandet ingå. Utanför planområdet skall ev. vattenbrunnar och
vägbelysning ingå i gemensamhetsanläggning. Planområdets gemensamhetsanläggning skall
ingå i övergripande gemensamhetsanläggningen för anslutningsväg till allmän väg samt för
gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppshantering. Avtal skall ingås mellan
gemensamhetsanläggningarna angående detta.
De tillkommande fastigheterna bildas genom avstyckning / fastighetsreglering från
Horgenäs 1:6.
Inom stamfastigheten belägna områden för avloppsrening samt ev. vattenbrunnar
säkerställs genom avtal eller ledningsrätt. Detsamma gäller om det krävs ytterligare områden
för transformatorer, el- och teleledningar samt vägar och stigar utöver vad som etableras inom
planområdet och som kan komma att krävas för planområdets funktioner.
VA-systemet med dricksvattenförsörjning liksom avloppsbehandlingsanläggningen och
VA-ledningssystemet måste vara utbyggt och avprovat när det första bostadshuset tas i bruk.
Innan byggstart inom respektive fastighet rekommenderas att en markundersökning
genomföres för att klarlägga undergrundens beskaffenhet samt grundvattenproblematiken.
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Väg genom planområdet skall vara tillgänglig för trafik till och från eventuella framtida
planområden inom Horgenäs 1:6. Vid exploatering av området behöver både anslutningsvägar
och vägen inom planområdet utformas så att de är farbara även vid översvämning och klara
transporter med tunga fordon, vilket exploatören ansvarar för att utreda i ett
genomförandeskede.
Utbyggnaden av området förutsätter enskilda värmeanläggningar. I det fall bergvärme blir
aktuellt skall samordning mellan de olika fastigheterna av borrhålens placeringar ske.
Jordvärme bör undvikas p. g. a. områdets blockrika markområden.
Transformatorstation föreslås lokaliseras på lämpligaste plats i anslutning till väg.
Stationens och matarledningars lägen säkerställs med ledningsrätt alt. avtal mellan markägare
och ledningsrättsinnehavare. I samband med exploateringen av området kommer befintliga
luftledningar att behöva raseras och markkablar förläggas. Samtliga ombyggnadskostander
bekostas av exploatören. För luftledningen gäller Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
vilket innebär föreskrifter för höjd över mark, avstånd till byggnad, brännbart upplag,
parkeringsplatser m.m.
I samband med bygglovprövning skall redovisas hur sophanteringen skall organiseras
inom planområdet.
Exploatören ansvarar för alla erforderliga undersökningar och tillstånd i överensstämmelse
med aktuella lagstiftningar. Detta kan bland annat vara:
- Anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöbaken avseende fyllnadsmassor för
anläggningsändamål
- Tillståndspliktigt enligt miljöbaken för grävning i eller intill vattendrag
- Tillstånd enligt miljöbalken för avloppsanläggning
- Anmälan enligt miljöbalken för att borra för bergvärme
- Tillstånd enligt kulturmiljölagen
- Dispenser från strandskydd där strandskydd kvarstår
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