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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen syftar till att visa på förutsättningarna för att etablera ett 
verksamhetsområde vid västra infarten till Alvesta tätort.  

 
Detaljplanen har aktualiserats som följd av att Alvesta Biogas vill eta-
blera en anläggning för produktion av biogas och söker en tomt för än-
damålet och i samband därmed planläggs ett större verksamhetsom-
råde. Det finns behov för kommunen att utvidga innehavet av planlagd 
industrimark.  
 
Planläggningen bedöms bidra till en positiv utveckling för Alvesta tätort i 
ett strategiskt läge. Området utgör entré till Alvesta tätort och har ett gott 
skyltläge mot väg 25 varför krav på byggnaders gestaltning och grön-
struktur kommer att behandlas i planen.  

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i den s k Triangeln mellan väg 25 och väg 707 
(Värnamovägen) vid västra infarten till Alvesta tätort. 

Areal 
Hela planområdets areal uppgår till ca 43 ha, varav ca 32 ha utgör kvar-
tersmark. 

Markägoförhållanden 
Kommunen äger delar av markområdet och för övriga delar pågår fas-
tighetsreglering föranlett av att kommunen köpt in de privatägda delarna 
av området. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan och kommunala beslut 
I Översiktsplan för Alvesta kommun antagen av kommunfullmäktige 
2008-10-28 är området utpekat som utvecklingsområde för verksam-
heter. I och med detta kan lokaliseringen av industriområde här anses 
vara prövad. 
 
Området kommer att utgöra entré vid västra infarten till Alvesta tätort. 
Detta innebär att särskild omsorg skall ägnas åt utformning, drift och 
underhåll av byggnader, anläggningar och mark i detta område.  
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Området är inte detaljplanelagt idag. 
 
Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2011-02-22 och 
2012-11-20 gett plankontoret i uppdrag att upprätta och samråda om 
detaljplan för området. 

Riksintressen 

Angränsande väg 25 är av riksintresse för kommunikationer. 

Mellankommunala intressen 

Områdets läge vid väg 25 kan vara ett mellankommunalt intresse avse-
ende handel, arbetsplatser och pendlingsmöjligheter. 

MILJÖBEDÖMNING 
Checklista har upprättats som underlag för bedömning av miljöpåverkan 
enligt vad som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken. Planen avser etablering 
av industriområde och planen antas kunna medföra viss miljöpåverkan.  
 
En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i 
anslutning till planen. De miljöaspekter som särskilt behandlas där är 
landskapsbild, hälsa och säkerhet, störningsrisker (luft och buller), tra-
fikmiljö, ytvatten samt påverkan på miljömålen. 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation 
Markområdet är relativt platt med nivåer varierande runt + 153. (Koordi-
natsystem RH70). I sydvästra delen finns ett mindre höjdparti och i 
nordöstra delen ligger höjdpartiet Orrakullen på + 158.  
 
Marken utgörs av skogsmark, främst barrskog, med inslag av hygge och 
stormfällen. Området genomkorsas i väster av en bäck, Djupabäcken, 
som delvis måste flyttas.  

Befintlig bebyggelse och anläggningar 
Bebyggelse saknas inom området. Närmaste bostadshus är belägna ca 
600 meter väster, 300 meter söder och 500 meter öster om planområ-
det. 
 
Strax öster om planområdet finns en 50 kV regionnätsledning. 

Gator och trafik 

Anslutning av nytt gatunät för området kan ske till Värnamovägen. Efter 
samråd med trafikverket är det rimligt att 2 – 3 utfarter anläggs utmed 
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Värnamovägen, inklusive utfart till eventuell framtida utvidgning av  
verksamhetsområde  längre österut samt eventuell utfart från befintliga 
industriområdet vid Ilabäcksvägen. 

Service och närmiljö 

Området ligger ca 1,5 km från Alvesta centrum. 

Tillgänglighet 
Området planläggs så att god tillgänglighet kan tillgodoses. Det bedöms 
i bygglovprövningen att tillgänglighetskrav tillgodoses. 

Teknisk försörjning 
VA: Teknisk försörjning saknas. Området kan anslutas till kommunens 
nät för renvatten och spillvatten vid Ilabäcksägens västra del ca 600 
meter sydöst om planområdet.  

El: Elförsörjning ansluts till Alvesta Energis elnät. 

Värmeförsörjning: Fjärrvärme finns ej tillgängligt för området i dagsläget.  

Fornlämningar 

I planområdets nordöstra hörn finns en registrerad fornlämning som ut-
görs av en kolningsanläggning.  

Geotekniska förhållanden 
I anslutning till planarbetet har en övergripande geoteknisk utredning 
genomförts. Den visar att markens ytskikt generellt utgörs av ett mull-
jordslager som varierar mellan ca 0,1 och 0,4 meters tjocklek. Härunder 
följer en mestadels sandig siltig morän i den östra och norra delen samt 
längst i väster. I berg-/moränhöjden i öster ligger berget nära markytan i 
den högre liggande delen. I det norra höjdpartiet, i centrala delen utmed 
väg 25 har berg påträffats på ca 1 – 2 meters djup. I områdets centrala 
och södra delar dominerar sand och siltjordar men i den sydöstra delen 
är siltjorden delvis lerig. De organiska jordlagren består delvis av torv 
med största uppmätta mäktighet på 0,5 meter.  

Förorenad mark 
Det finns inga dokumenterade föroreningar inom området. Det har inte 
förekommit några verksamheter på platsen. Det föranleder därför inga 
misstankar om föroreningar i marken.  

Radon 

Området ligger inom normalriskområde avseende radon. 

Störningar 

Vägarna 25 och väg 707 (Värnamovägen) omger området.  
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Väg 25 är farligt godsled. 

PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Verksamheter/arbetsplatser 
Inom området planeras för etablering av verksamheter, främst för indu-
stri. Avsikten är att en produktionsanläggning för biogas samt en bio-
gasmack skall kunna lokaliseras inom området. Detaljplanen bör därut-
över medge en bred användning av området som kan bidra till en positiv 
utveckling för Alvesta tätort. Därför föreslås att detaljplanen medger föl-
jande markanvändning: 

• Industri (J) omfattar all slags produktion, även energiproduktion 
samt lagring och hantering av varor. Partihandel, lager och tek-
niska anläggningar ingår också. 

• Handel (H) omfattar köp och försäljning av varor och tjänster 

• Bilservice (G) omfattar bilförsäljning, uppställning och reparation 
av bilar samt försäljning av drivmedel och biltillbehör. Toaletter, 
vägrestaurang och motell ingår också. 

• Lager (U) omfattar lagring av material och varor och även lager-
byggnader med tillhörande kontor. 

• Kontor (K) innebär vanlig kontorsverksamhet samt även hotell, 
konferenslokaler och liknande 

Högsta byggnadshöjd anges till 12 meter. I byggnadshöjden inräknas 
inte skorstenar. Exploateringsgraden anges till 50%. Möjligheten att 
ordna lastning och lossning, parkering för anställda och besökande 
samt omhändertagande av dagvatten på den enskilda fastigheten skall 
redovisas detaljerat i bygglovskedet.  

Övrig service 
Övrig service finns i Alvesta tätort, ca 1,5 km österut, där det finns såväl 
kommersiell som offentlig service. 

Entré, arkitektonisk utformning 
Planområdets läge i en punkt som blir entré vid västra infarten till Al-
vesta tätort ställer krav på gestaltning och utformning så att området ger 
ett välordnat intryck. Området har bra skyltläge mot väg 25 och Värna-
movägen. Planbestämmelse, f1, anger att utformning av fasader skall 
ägnas särskild omsorg. Byggnadsvolymerna skall ges en medveten ut-
formning vad gäller fasadmaterial och färgsättning. Därvid skall också 
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nattbilden av byggnaderna utformas på ett tilltalande sätt med belysning 
eller fasadbelysning som ”lyfter fram” byggnaden men som inte är stö-
rande för trafiken. Fasader skall utformas så att det ges intryck av en väl 
avvägd mänsklig och naturlig skala. Byggnadernas storskalighet delas 
av till mindre proportioner både horisontellt och vertikalt. Det kan handla 
om linjer med avvikande färg för att bryta av en lång fasad eller inslag 
av fönster eller andra element som bryter av. Kulörer på byggnaderna 
kan med fördel vara s k jordfärger i grönt, rött, brunt, grått, terracotta 
etc.  
 
Det är viktigt att tomter disponeras med avseende på vad som utgör 
fram- och baksida på tomt och byggnader. Eventuella upplag skall av-
skärmas på ett estetisk tilltalande sätt, planbestämmelse f2. Därmed 
menas att såväl upplag som skrot, avfallscontainrar och annat som kan 
medföra ett skräpigt intryck ska avskärmas. 
 
Kvartersmarken i planområdets västra del förses med en egenskapsbe-
stämmelse, plantering, Bestämmelsen syftar till att denna del av plan-
området ska få en varierad och tilltalande utformning med inslag av 
växtlighet mot entrén till tätorten. Planteringszonen utformas med träd-
ridå som gör att industribyggnader inte dominerar på långt håll. Industri-
byggnaderna innebär i stället ett tillskott vid öppningar i trädridån mot 
vägarna 25 och 707. 

Skyltar och upplag  
Placering av skyltar, såväl fristående som fasadplacerade, ska ske på 
ett välordnat sätt. Skyltar med blinkande utförande, synliga från väg 25 
och väg 707 får inte anordnas. Planbestämmelse p1.  
 
I planområdets östra del har påförts en planbestämmelse, p2, brännbart 
upplag får inte finnas, med hänsyn till närheten till kraftledning. Planbe-
stämmelsen innebär att brännbart upplag inte får finnas inom ett av-
stånd på 30 meter från kraftledningen. 
 

Farligt gods 
Eftersom väg 25 är farligt godsled placeras inte någon bebyggelse när-
mare väg 25 än 30 meter. Inom avståndet 30 – 70 meter bör markan-
vändningen utformas så att få personer uppehåller sig och där perso-
nerna är vakna (t ex sällanköpshandel, industri och bilservice). I område 
med 70 – 150 meters avstånd till farligt godsled kan de flesta verksam-
heter placeras.  
 
Vid lokalisering av kontor i flera plan, hotell eller liknande skall särskild 
riskanalys genomföras som underlag för bedömning av byggnads loka-
lisering och utformning, planbestämmelse a1. Planen föreskriver, genom 
planbestämmelse b2, att friskluftsintag skall placeras på oexponerad 
sida från väg 25. De ovannämnda bedömningarna grundar sig på till-
gängliga riktlinjer i RIKTSAM (Länsstyrelsen Skåne: riktlinjer för risk-
hänsyn i samhällsplanering). 
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FRIYTOR 

Naturområden 
Ett område, 18 – 60 meter brett, utmed väg 25 utgörs av naturområde. 
Här finns bl a ett par björkdungar och en talldunge som kan behållas. 
Dungarna kan utgöra ett avskärmande inslag och ett trevligt avbrott i 
den annars öppna miljön. Djupabäcken som genomkorsar området från 
norr till söder, i västra delen av området, leds om i den norra delen och 
behålls med sin omgivande natur i söder. Ett ca 25 – 100 meter brett 
grönstråk skapas därmed från norr till söder genom området och här 
leds naturvatten genom området. Granskogen med den slingrande 
bäcken vid entrégatan till industriområdet ger här ett trevligt naturinslag i 
området.  
 
Ett genomgående grönstråk, från norr till söder, skapas också i östra 
delen av planområdet, bl a utmed industrigatan vid östra infarten till om-
rådet. Detta grönstråk, ca  25 – 50 meter brett, innehåller också dike för 
avledande av naturmarksvatten.  
 
Utmed Värnamovägen, där naturområdet är ca 12 – 30 meter brett fram 
till östra infarten från Värnamovägen, placeras ett dagvattendike. I 30-
meterszonen finns en blandskog som kan bilda en naturlig skärm. I de 
smalare delarna är stråket öppnare med inslag av träd och buskar. Ös-
ter om infartsgatan läggs ett bredare naturområde ut, ca 80 - 130 meter 
brett, där fördröjningsmagasin för dagvatten skall placeras. Även i detta 
område finns några gröna zoner, bl a en skogsplantering och en dunge 
som bör kunna behållas. 
 
Samtliga naturområden ges planbestämmelsen NATUR eller NATUR1. I 
vissa delar har reglerats att träddungar skall finnas, planbestämmelse 
n1, samt att trädridå skall finnas, planbestämmelse n2. 
Inom naturområde får tekniska anläggningar, (t ex  transformatorstation 
och pumpstaton) anordnas.  
Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten, bilaga till detaljplanen, 
beskriver utformning och skötsel av naturområdena. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Hela området kommer att trafikmatas från Värnamovägen. Från plan-
området ansluts industrigata med två utfarter till Värnamovägen. Den 
östra anslutningen bedöms kunna trafikförsörja även ett utvidgat exploa-
teringsområde längre österut, enligt översiktsplanen, i det fall detta blir 
aktuellt. Industrigata i området skall ges möjlighet att kunna förlängas 
genom området österut för eventuellt framtida exploatering, enligt över-
siktsplanen. Läge för en sådan anslutning preciseras inte i denna plan. 
Rimliga lägen för anslutning anges i illustrationsexempel. 
 
Planbestämmelse Ti anger att lokalgator får anläggas på kvartersmark. 
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Gator i området utformas enligt kommunal standard och förses med 
gång- och cykelväg på ena sidan samt dräneringsstråk för dagvatten. 
En sådan gatuutformning ger en gatumarksbredd på totalt 13,5 meter 

 

 

 

 

 

Angränsande planer och gator/vägar 
Området angränsar till vägarna 25 och väg 707 (Värnamovägen). Ett 
grönområde, med planbestämmelse NATUR, med varierad bredd skap-
as mellan industriområdet och de allmänna vägarna. I dessa naturom-
råden placeras dagvattenstråk samt på några ställen etableras skärmar 
av växtlighet och några befintliga dungar behålls och utvecklas. Genom 
dessa naturstråk uppfylls också trafikverkets normer på byggnadsfri zon 
på 30 meter respektive 12 meter från vägområdet vid väg 25 respektive 
Värnamovägen.  
 
Vid avgränsningen av planområdet har i samråd med trafikverket tagits 
hänsyn till behovet av plats för framtida trafikplats i korsningen mellan 
väg 25 och Värnamovägen. Inom naturområdet längs med Värnamovä-
gen placeras gång- och cykelväg. 
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Utdrag ur översiktsplanen för Alvesta kommun 2008, med planområdet inplace-
rat 

Parkering 
Parkering för besökare, anställda samt lastning och lossning ska tillgo-
doses inom egen fastighet. Markbeläggning på parkeringsplatser skall 
vara genomsläpplig och ge möjlighet för infiltration av dagvatten samt 
förses med inslag av växtlighet, planbestämmelse parkering. Parke-
ringsplatser och den yttre miljön ska redovisas i samband med bygglov. 

Utfarter 
Utfarter från tomter i planområdet sker till den nya industrigatan och till 
gator som etableras inom kvartersmarken. Industrigatan ansluter till 
Värnamovägen. Vid utfarterna får inte finnas siktskymmande vegetation, 
planbestämmelse n4. 
 

Gång- och cykelvägar 
På industrigatans ena sida ordnas gång- och cykelväg som ansluter till 
gång- och cykelväg utmed planområdets södra del. Planen ger också 
möjlighet att anlägga gång- och cykelväg utmed Värnamovägen för an-
slutning till ev framtida gång- och cykelväg in mot Alvesta centrum.  

Kollektivtrafik, hållplats 
Länstrafiken trafikerar Värnamovägen med busslinjer till och från Vär-
namo, Halmstad och Ljungby. Busshållplats placeras direkt nordväst  
om östra infarten till området, i anslutning till befintlig parkeringsficka på 
Värnamovägen. Gångväg ska finnas mellan hållplats och verksamhets-
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området och ska ges en för oskyddade trafikanter trafiksäker utform-
ning. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 
Terrängdagvattnet leds i dagvattendiken inom grönområdena utmed 
vägarna 25 och 707 samt två dagvattenstråk, öppna diken från norr till 
söder genom området (Se också under rubriken Natur ovan). Dikena 
avleds till befintligt avvattningssystem som ingår i Forsdala dikningsföre-
tag. Anslutning sker genom nyanläggning av dike (utanför planområdet) 
i fastighetsgräns utmed befintlig kraftledning söder om väg 707 och till 
befintligt dike söder om befintlig kulvert. 
 
Dagvatten från tomtmark ska tas omhand lokalt och hanteras enligt föl-
jande principer. Vatten från tak-, gatu-, gårds- och parkeringsytor ska 
ledas ut över gräsytor eller andra genomsläppliga ytor till stråk där vatt-
net ges möjlighet att infiltrera. Härmed minimeras flödena samtidigt som 
eventuella föroreningar i vattnet tas upp och binds i vegetationen.  
 
En planbestämmelse, n3, anger att dagvatten omhändertas lokalt. Plan-
bestämmelsen omfattar följande regleringar för dagvattnet: 
Minst 15% av fastighetsarean skall utgöras av infiltrationsbenägen yta. 
Infiltrationsstråk skall finnas utmed fastighetens tomtgräns och ha en 
bredd av minst 3 meter. Detta infiltrationsstråk får räknas in i de 15% av 
fastighetsarean. Dagvattnet från den egna fastigheten ska avledas ovan 
mark ut över infiltrationsytor utmed fastighetsgränsen. Takvattnet leds ut 
över infiltrationsytor eller till dag-/dränvattenledning som är belägen ut-
med fastighetsgräns. Marken ska utformas så att lutningen från bygg-
nad mot infiltrationsstråk i tomtgräns är minst 1%. Marknivå vid fastig-
hetsgräns får inte vara lägre än lägsta punkt vid anslutande gata så att 
vattnet kan ledas ut i anslutningspunkten vid gatan. Minst 230 m3/ha 
fastighetsarea skall utgöras av fördröjningsmagasin för dagvatten och 
anordnas på respektive tomt.  
 
Dagvattenflödet begränsas till att få vara högst 10 liter/s och ha tomt-
mark.  
 
Dagvatten som kan bli förorenat genom oljespill eller andra föroreningar 
skall förses med erforderlig avskiljningsutrustning enligt kommunens 
anvisningar. 
 
Redovisning av dagvattenhanteringen på tomt ska ske i bygglovansö-
kan. Därvid skall avrinningsberäkning bifogas som visar att maximalt till-
låten avrinning inte överskrids. Då sker bedömning att tillräcklig dagvat-
tenfördröjning sker med utgångspunkt från vad som regleras i detaljpla-
nen. 
 
En planbestämmelse b1 föreskriver att endast källarlösa byggnader får 
uppföras. 
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Samtliga gator förses med dagvattenstråk för fördröjning av dagvatten. 
 
Efter fördröjning leds dagvattnet vidare till dagvattendam-
mar/fördröjningsmagasin i naturområde i sydöstra delen av planområ-
det.  

Översvämning / Klimat 
Planområdet ligger inte inom något översvämningskänsligt område.  
Trummor under järnvägen söder om planområdet är dock begränsande 
för vattenflödet från området. Dagvattenhanteringen har därför utfor-
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mats på sådant sätt att dagvattnet tas omhand så tidigt som möjligt i av-
vattningskedjan. Lokalt omhändertagande av dagvatten sker på tomt-
mark i infiltrationsstråk, på infiltrationsytor och i fördröjningsmagasin. 
Dagvattenhantering på tomt dimensioneras med avseende på ett 20-
årsregn. Dagvatten fördröjs också i gatornas infiltrationsstråk. Fördröj-
ningsmagasinen i området dimensioneras för att klara ett regn med en 
återkomsttid på 100 år. Naturdagvatten avleds i särskilda avvattnings-
stråk genom området. Alla naturdagvattenstråk och fördröjningsmagasin 
utförs öppna och fungerar också som säkerhetsmagasin. 
 
Området blir kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Vatten och spillavlopp 
För VA-försörjning ansluts området till det kommunala VA-nätet. Anslut-
ningen planeras ske via pumpstation vid Ilabäcksvägen ca 600 meter 
sydöst om planområdet. Ledningsdragningar sker i naturområde utmed 
väg 707, Värnamovägen, för att sedan ledas vidare in i området.  
 
Detaljplanen medger att pumpstationer kan placeras antingen inom 
kvartersmark eller inom naturområde. 
 
Området blir kommunalt verksamhetsområde för renvatten och spillvat-
ten. Kommunen ansvarar för att VA-ledningar dras in i området. Exploa-
tör eller respektive fastighetsägare ansvarar för anslutning till vatten- 
och avloppsnätet för egen fastighet. 
 
Etapp 1: (kvartersmarken väster om industrigatans västra infart): Bio-
gasanläggning får etableras om renvatten och avlopp kan lösas enskilt i 
avvaktan på utbyggt verksamhetsområde. Ärende om enskilt avlopp 
prövas av myndighetsnämnden. Dagvattenhantering och flyttning av 
bäck skall dock genomföras enligt plan. Se ovan under rubrik ”Dagvat-
tenhantering”. 
Övriga områden: Bygglov får ges först när kommunens verksamhetsom-
råde för renvatten, spillvatten och dagvatten är utbyggt. 
 
Brandvatten 
Kommunens ledningsnät bedöms kunna uppnå behovet för s k normal 
brandbelastning (brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart 
material). För verksamheter med hög brandbelastning ska bedömning 
av behovet av kompletterande system såsom brandvattenreservoar och 
sprinklersystem eller liknande göras. Däri ingår att göra bedömning av 
vilken vattenvolym som krävs för verksamheten. Dessa bedömningar 
görs i bygglovskedet och som stöd för detta införs en planbestämmelse 
a2, behov av reservoar för brandvattenförsörjning samt sprinklersystem 
eller liknande bedöms i bygglovskedet. 
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Elnät 
Området ansluts till Alvesta Elnäts ledningsnät. Planbestämmelserna 
medger att transformatorstationer kan placeras antingen inom kvar-
tersmark eller inom naturområde.  

Avfall 
Området ansluts till befintligt system för insamling, transport och åter-
vinning av avfall och återvinningsmaterial. 

Uppvärmning 
Fjärrvärme finns inte tillgängligt för utbyggnad till området i dagsläget. 
Pågående och framtida utredningar får utvisa om det kan bli aktuellt i 
framtiden med fjärrvärme eller närvärme i området.  
 
Kommunen förordar att uppvärmning sker med icke fossila bränslen. 
Möjlighet till såväl solceller, solfångare som värmepumpar alternativt lo-
kala fastbränslepannor beaktas. 

IT-infrastruktur 
Planerade tomter ska förberedas för fiberanslutning. Detta samordnas 
med VA och El. 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Miljökvalitetsnormer 
Genomförd beräkning av miljökvalitetsnormer för luft visar att någon mil-
jökvalitetsnorm inte överskrids.  
 
Någon miljökvalitetsnorm för vatten kan inte heller förväntas överskri-
das. Hjortsbergaån har måttlig ekologisk status. Genomförandet av pla-
nen förväntas inte påverka miljökvalitetsnormen eftersom dagvatten från 
industriytor omhändertas lokalt. 

Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljön påverkas i viss mån av planen, dock ej några kända natur-
värden. Dungar och någon skogsplantering samt skogsområde intill 
Djupabäcken sparas. Fornlämning sparas i naturområde.  

Visuell miljö och landskapsbild 
Stor förändring sker av landskapsbilden genom att skogen avverkas och 
det blir en öppnare vy mot jordbrukslandskap i söder och mot de an-
gränsande vägarna. Industriområdet avskärmas delvis mot det öppna 
landskapet. Inslag av dungar och planteringar skapas mot vägområ-
dena. Stora byggnadsvolymer bryts ned i skala. 
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Ytvatten / Dagvatten 
Naturdagvatten från område norr om planområdet måste avledas i di-
kessystem genom planområdet. Dagvatten som uppkommer inom plan-
området fördröjs i infiltrationsstråk och dagvattenmagasin på tomtmark 
och i naturområde. Fördröjningsmagasin dimensioneras för 100-
årsflöde så att god marginal finns för fördröjning av dagvatten. 
 

Trafik och säkerhet 
Nya verksamheter medför ökade transporter och mer trafikbuller, men 
inte i sådan grad att miljön för bostäder kan antas påverkas. Hänsyn tas 
till farligt godsled norr om planområdet. 

Miljömål 
Planen innebär att miljömålet god bebyggd miljö påverkas. Bra skydds-
avstånd och skogsridå finns mot bostadsområde i öster. Detaljplanen 
medför att en estetiskt tilltalande port skapas till tätorten Alvesta. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten i grönområdena bidrar till att miljön i 
området trevlig. Dagvattenhanteringen inverkar också positivt på miljö-
målen Levande sjöar och vattendrag samt ingen övergödning. Planen 
medför viss negativ påverkan på miljömålet levande skogar. Miljömålet 
om biologiskt avfall, minskat klimatutsläpp samt ökad användning av al-
ternativa drivmedel påverkas positivt genom etablering av biogasan-
läggning. 

Riksintressen 
Väg 25 är av riksintresse för kommunikationer. Genomförande av pla-
nen bedöms inte påtagligt skada riksintresset. I samråd med Trafikver-
ket har mark har reserverats för framtida trafikplats nordväst om plan-
området.  

GENOMFÖRANDE     

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Tidplan 
Detaljplanen upprättas under hösten 2012 och samråd sker under janu-
ari – februari 2013. Planen beräknas kunna ställas ut för granskning un-
der april 2013, varefter den kan antas om inga hinder uppstår. 

Genomförandetid 
Planen ges en genomförandetid på fem år räknat från den dag planen 
vunnit laga kraft. 
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Etappindelning 
Genomförandet av detaljplanen indelas i etapper. Inledningsvis exploa-
teras ca 15 ha i västra delen av planområdet. Området byggs därefter ut 
i etapper, inklusive placering av anslutande industrigator, i takt med ef-
terfrågan på industrimark. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark inom området. 
Detta innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmän plats (gator och naturområden) inom planom-
rådet.  
 
Ansvar för anläggande, drift och underhåll av lokalgator inom kvarters-
mark regleras i anläggningsförrättning. 
 
Kommunen är huvudman för vatten- och avloppsledningar som ansluter 
till kvartersmark.  
 
Fastighetsägaren ansvarar för egen byggrätt samt övriga anläggningar t 
ex parkeringsytor, dagvattenstråk och fördröjningsmagasin för dagvat-
ten på kvartersmark. 

BEBYGGELSE 
Planen medger en bred användning av markområdet med Industri (J), 
Handel (H), Bilservice (G), Lager (U) och Kontor (K). Placering av bygg-
nader samt fördröjningsmagasin, parkering och uppställning för lastning, 
lossning, lagerhållning och dyl skall redovisas tydligt i bygglovskedet.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 
Eventuellt tillkommande geotekniska undersökningar eller andra utred-
ningar och beräkningar, t ex avseende dagvattenåtgärder, i samband 
med byggnation eller anläggningsåtgärder åligger exploatören. 

Renvatten och spillvatten 
Området blir kommunalt verksamhetsområde för renvatten och spillvat-
ten. Kommunen ansvarar för att VA-ledningar dras in i området. Exploa-
tör eller respektive fastighetsägare ansvarar för anslutning till vatten- 
och avloppsnätet för egen fastighet. 
 
Varje exploatör eller fastighetsägare ansvarar för att reservoar för 
brandvatten anläggs på fastigheten. 
 
Området ansluts till kommunens nät för renvatten och spillvatten vid  
Ilabäcksägens västra del ca 600 meter sydöst om planområdet.  
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Etapp 1: (kvartersmarken väster om industrigatans västra infart): Bio-
gasanläggning får etableras om renvatten och avlopp kan lösas enskilt i 
avvaktan på utbyggt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ärende 
om enskilt avlopp prövas av myndighetsnämnden. Dagvattenhantering 
och flyttning av bäck skall dock genomföras enligt plan. Se nedan. 
Övriga områden: Bygglov får ges först när kommunens verksamhetsom-
råde för renvatten, spillvatten och dagvatten är utbyggt. 
 

Dagvattenhantering 
Avledande av norrifrån kommande terrängdagvatten förutsätter ett dag-
vattenstråk utmed väg 25 och väg 707 samt två dagvattenstråk från norr 
till söder genom planområdet. Dessa diken ansluts till befintliga avvatt-
ningssystem som ingår i Forsdala avvattningsföretag, aktbeteckning 
3*0973, 1951 och Forsa dikningsföretag, aktbeteckning 3, 1955. Anslut-
ning till Forsdala avvattningsföretag sker genom nyanläggning av dike i 
fastighetsgräns utmed befintlig kraftledning söder om väg 707 och till 
befintligt dike söder om befintlig kulvert. Anslutning till dikningsföretagen 
regleras genom avtal mellan kommunen och dikningsföretagen. 
Genomförandet av planen förutsätter att avtal träffas med berörda dik-
ningsföretag. 
 
Detaljplanen föreskriver lokalt omhändertagande av dagvatten. Vatten 
från tak-, gatu-, gårds- och parkeringsytor skall ledas över gräsytor eller 
andra genomsläppliga ytor där vattnet ges möjlighet att infiltrera och 
fördröjning sker i fördröjningsmagasin på respektive tomt. Dagvattnet 
leds sedan vidare till fördröjningsmagasin i sydöstra delen av området. 

Samtliga gator förses med dagvattenstråk för fördröjning av dagvatten. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av dagvattenstråk för terräng-
dagvatten, fördröjningsmagasin för dagvatten i naturområde samt dag-
vattenstråk i gator. Exploatör / Fastighetsägare ansvarar för anläggan-
det av dagvattenstråk och fördröjningsmagasin på egen fastighet.  
 
Kommunen ansöker hos länsstyrelsen om flyttning av Djupabäcken 
samt grävning av nytt dike söder om planområdet för avledande av 
dagvatten. 
 
Planområdet blir kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Gator och natur 
Kommunen ansvarar för utbyggnad av industrigata samt iordningstäl-
lande av naturmark inom området. Anläggande av lokalgator inom kvar-
tersmark samt drift och underhåll av dessa bestäms i anläggningsför-
rättning. 
 
Utformning av gång- och cykelväg utmed Värnamovägen sker i samver-
kan mellan kommunen och Trafikverket. Avtal träffas om ansvarsfördel-
ning för utförande samt underhåll och skötsel av gång- och cykelvägen. 
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Skötsel av naturmark sker antingen genom kommunens försorg eller av 
privat fastighetsägare efter tecknande av avtal mellan kommunen och 
fastighetsägaren. I dessa fall ska överenskommelsen bygga på de 
planbestämmelser som plankartan föreskriver samt intentionerna i ge-
staltningsprinciperna. 

El och värme 

Alvesta Elnät ansvarar för eldistribution. 

Kommunen förordar att uppvärmning sker med icke fossila bränslen. 
Möjlighet till såväl solceller, solfångare som värmepumpar alternativt lo-
kala fastbränslepannor bör beaktas.  
 
Fjärrvärme finns inte tillgängligt för utbyggnad i området i dagsläget. 
Framtida utredningar får utvisa huruvida det kan bli aktuellt med fjärr-
värme i ett senare skede. 

GESTALTNING 
Till planen har upprättats Gestaltningsprinciper för grönska och dagvat-
ten. Gestaltningsprinciperna utgör underlag vid projektering av området 
samt anvisning för framtida skötselåtgärder. 

AVTAL 
Avtal finns upprättade om fastighetsreglering mellan Forsa 3:9, 6:3, 
Forsdala 15:1 samfälld mark inom planområdet och skall överföras till 
Alvesta 15:1. Efter genomförd fastighetsreglering kan avstyckning av 
tomter göras. 
 
Vid försäljning av tomter i området regleras i köpeavtal bl a att hantering 
av dagvatten skall ske med beaktande av de av Sweco Infrastructure 
AB, Växjö, upprättade principer för dagvattenhantering (underlag för de-
taljplanen). 
 
Genomförandet av detaljplanen förutsätter att avtal träffas med berörda 
dikningsföretag (Se ovan under rubriken Dagvattenhanteing). 

Disponering av mark för duvslag hanteras enligt avtal mellan kommu-
nen och arrendatorn. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Kommunen bekostar upprättandet av detaljplanen.  
 
Kommunen bekostar utbyggnad av industrigatorgator, lokalgator enligt 
vad som bestäms i anläggningsförrättning, va-ledningar samt gång- och 
cykelvägar i anslutning till dessa och va-ledningar. Utbyggnad av gång- 
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och cykelväg utmed väg 707 (Värnamovägen) sker enligt avtal som 
upprättas mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen bekostar 
flyttning av bäck, anläggandet av dagvattenstråk och fördröjningsmaga-
sin samt naturområden inom allmän platsmark och anläggande av dike 
söder om planområdet. 
 
Intäkter sker genom försäljning av tomter, anslutningsavgifter för vatten- 
och avlopp samt planavgifter i samband med bygglovprövning. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Tomter kommer att styckas av i den takt utbyggnaden sker och behov 
uppstår. 
 
Kommunens anslutning till Forsdala torrläggningsföretag 1951, aktbe-
teckning 3*0973, och Forsa dikningsföretag 1955, aktbeteckning 3, re-
gleras i civilrättsligt avtal mellan parterna. Därvid skall regleras ansvar 
för drift, underhåll, framtida justeringar av järnvägstrumma och väg-
trummor samt utformning av dike söder om planområdet. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTSTÖD  
Vid upprättandet av planen har medverkat enhetscheferna Magnus Wi-
gren, Ulf Carlsson och Bertil Sandberg, plan- och landskapsarkitekt   
Elinor Bjärnborg, planarkitekt Agnes Janicka Årevall, VA-ingenjör Ma-
lena Waltersson och GIS-ingenjör Marcus Bjerkelie. 
 
Underlag för detaljplanen avseende dagvattenhantering och VA, geo-
teknik, höjdsättning och terrassering samt kostnadskalkyl och etappin-
delning har tagits fram av Sweco Infrastructure AB, Växjö. 

Alvesta 2013-05-15 

 

 
Magnus Wigren  Ingalill Ljungdahl 
Enhetschef planering  Planingenjör 
 
 
 
Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige 2013-06-18, § 80 
 
 
 
 
Jenny Johansson 
Kommunsekreterare 
 
 
Beslutet har vunnit laga kraft 2013-07-18 
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