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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och anläggningar.
En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det kan vara till exempel
handel, bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen och upprättar detaljplaner för att garantera olika intressenters insyn och inflytande, möjliggöra medborgarinflytande
och få bättre beslutsunderlag.

SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Utökat förfarande
Utökat förfarande ska tillämpas om förslag till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planbesked och uppdrag
Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen.
Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte.
Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta
verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall
om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen.

Samråd av planprogram

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange
planens utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter
sammanställas på samma sätt som vid samråd för detaljplan. (Planprogram har inte varit aktuellt i
denna plan.)

Kungörelse
Innan en detaljplan ställs ut på samråd kungörs förslaget. Kungörelse sker i ortstidningen och anslås
på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska bland annat innehålla information om vilket område
som avses, var förslaget finns tillgängligt samt hur och när synpunkter på förslag kan lämnas.
Här är vi nu

Samråd av detaljplan
Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare,
hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av
annons i lokaltidning. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken
bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsen/nämnden för samhällsplanering beslutar sedan om granskning av detaljplanen.

Granskning
Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås
på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade
planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två
veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter
redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar
kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda
som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Antagande
Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall
beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått
sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där
informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske.

Laga kraft
Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att
beslut om antagande offentliggjorts.
(Illustration)
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TIDSLINJE
VARFÖR GÖRS EN DETALJPLAN NU?
Att ha tillgänglig mark för att bygga verksamheter är en förutsättning för ett blomstrande näringsliv i en
kommun. Då verksamhetsmark tar mycket lång tid att förbereda behövs en planberedskap för framtida
etableringar att ta till när marken som är ledig idag blivit utbyggd. Då detaljplaneprocessen i detta fall
beräknas ta minst ett till två år och likaså den efterföljande byggprocessen innebär det en startsträcka på
minst fyra år innan en förfrågan kan bli verklighet. Med en planberedskap behöver därmed näringsidkaren
inte vänta. Att ha tillgänglig mark är en del i att öka attraktionskraften och att välja Alvesta kommun för
etablering av företag. Detta ingår som ett mål i kommunens näringslivsstrategi vars syfte är att skapa
förutsättningar till ett bra näringslivsklimat i kommunen. Alvesta kommun vill på så sätt skapa en proaktiv
organisation för att säkerställa tillgång över tid på verksamhetsmark och lokaler. Näringslivsstrategin, och däri
en planberedskap, önskar leda till en kommun som upplevs attraktiv att besöka, bo, flytta till och driva
verksamhet i där man har en hög livskvalitet och ett bra företagsklimat.

Förväntad tidplan - detaljplaneprocess och byggprocess
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INLEDNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark för att möta efterfrågan i Alvesta
tätort i ett läge med goda infrastrukturkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter
möjliggöras med anpassning och hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap för att
hantera stora vattenflöden och upprätthålla en god bebyggd miljö. Verksamhetsområdet
Orrakullen etapp 2 möjliggör en fortsatt samhällsutveckling och byggnation längs med
riksväg 25/27 österut från Orrakullen etapp 1. Denna utveckling kopplar på ett tydligt sätt
samman etapp 2 med etapp 1.
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900, PBL).

PLANDATA
Lägesbestämning och markägoförhållanden
Planområdet omfattar delar av fastigheten Alvesta 15:1 söder om riksväg 25/27 i västra
Alvesta. Fastigheten Alvesta 15:1 ägs av Alvesta kommun. Platsen ligger i ett strategiskt läge
för verksamheter med närhet till Alvesta tätort, järnväg, riksväg 25/27, Småland Airport,
Växjö, Linnéuniversitetet och även E4.

Areal
Planområdet omfattar cirka 50 hektar, varav cirka 30 hektar föreslås bli kvartersmark, d.v.s.
mark avsedd för bebyggelse.

Illustration: föreslaget planområde markerat med röd streckad linje.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan
Planområdet är särskilt utpekat i Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort (2017) som
verksamhetsområde och ett vägreservat inom området för Förbifart nord har preciserats
inom området. Området har även sedan tidigare varit utpekat för utvecklingsområde för
verksamheter i kommunens översiktsplan och därefter fördjupats i detaljeringsgrad. I den
fördjupade översiktsplanen pekas även ett bostadsområde ut vid Sköldstavägen. Området
ligger utanför föreslaget planområde men behöver beaktas vid utformningen av områdena så
att förutsättningar finns att skapa ett fungerande möte mellan verksamheter och bostäder.

Utsnitt från FÖP Alvesta tätort (2017).
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Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-13 (NFS § 92) att upprätta förslag till detaljplan för det
föreslagna planområdet. Nytt beslut om samrådsförslag, med ett reviderat planområde sen
2015, togs i samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-15.

Riksintressen
Riksväg 25/27 utgör riksintresse för kommunikationer i enlighet med 3 kap. 8 § miljöbalken
(SFS 1998:808).

Mellankommunala intressen
Berörs inte av planförslaget.

Gällande detaljplaner
Området är inte tidigare reglerat med detaljplan.
Föreslaget planområde gränsar i väster till Detaljplan A210 för industri- och
verksamhetsområdet Orrakullen etapp 1. I sydöst ligger området i anslutning till Detaljplan
A108 för bostadsbebyggelse. I norr ramas planområdet in av riksväg 25/27. Vägen är inte
reglerad med detaljplan och föreslås lämnas utanför denna detaljplan.

Illustration: befintlig plansituation.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation
Marken inom och i anslutning till planområdet är till största del naturmark i form av
produktionsskog i varierad ålder, främst barrskog. I grönstrukturprogrammet för Alvesta tätort
(2017) görs bedömningen att området inte innehar ett högt naturvärde. Inom planområdet
har Ilabäcken getts klassificeringen visst naturvärde, vilken är den lägsta på skalan. I
nordväst och nordöst finns två områden med den näst lägsta klassificeringen påtagligt
naturvärde. Värdena är knutna till ytligt berg, hällar med lavar och ängsartad flora i väst, och
äldre barrskog i öst. Då värdena inte anses vara unika är bedömningen att en utveckling av
verksamhetsmark är av större betydelse än ett bevarade av naturvärdena på platsen.
Samtidigt bedöms delar av det nordvästra området och Ilabäcken kunna behållas även i
detaljplaneförslaget.

Illustration: befintliga höjdförhållanden inom planområdet.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk markundersökning gjordes 1991 (bilaga 1). Sammanfattningsvis
utgörs jordlagren av cirka 0,5 meter organisk jord följt av ett 0,5-2,5 meter djupt lager med silt
och sand som är underlagrat av morän. Sand har en god förmåga för infiltration av dagvatten
och morän medelgod. Områdets geotekniska förutsättningar inte innebär några uppenbara
problem för planläggning och byggnation. Däremot bör geotekniken utredas ytterligare i
samband med att området detaljprojekteras.
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Vattendrag
Ilabäcken sträcker sig i nord-sydlig riktning genom planområdet. I norra delen har bäcken
kvar sin naturligt slingrande skogsbäckskaraktär, medan den i söder är uträtad i ett dike
genom aktivt brukad jordbruksmark. Diket ingår i Alvesta Påvelsgårds dikningsföretag
(1945).
En vattenmiljöinventering (2018) har tagits fram. Bedömningen utifrån den är att det inte finns
några höga naturvärden på platsen.

Foto: Ilabäcken (norra delen).
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Foto: Ilabäcken (söder om planområdet).

Foto: Ilabäcken (söder om planområdet).
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Strandskydd
Strandskyddet utmed Ilabäcken mellan riksväg 25/27 och Värnamovägen upphävdes av
Länsstyrelsen i Kronobergs län 2017-06-27, med stöd av 7 kap. 18 § 2 pkt miljöbalken
(Länsstyrelsens dnr 526-1404-2017).

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns inga byggnader.

Gator och trafik
Planområdet avgränsas i norr av riksväg 25/27 och i öster av Sköldstavägen (väg 730), som
även korsar tvärs över riksväg 25/27 i en viadukt.

Illustration: vägar i anslutning till planområdet.

Riksväg 25/27
Riksväg 25/27 utgör riksintresse för kommunikationer. Vägen ligger i anslutning till
planområdet och är en 12 meter bred, nedsänkt, 2+1-filig, mittseparerad väg med
hastighetsgräns 100 km/h. I nuläget har vägen cirka 10 000 fordon (2019) i årsdygnstrafik
(ÅDT) enligt Trafikverkets mätning.
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Foto: riksväg 25/27 (Vy mot
väster).

Foto: riksväg 25/27 (sett från
väster).

Sköldstavägen (väg 730)
Vägen är en 6 meter bred väg mot Sköldstad. Vägen har cirka 290 fordon ÅDT (2008).

Foto: Sköldstavägen (sett från
norr).

Foto: Sköldstavägen (sett från
söder).

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid markarbeten eller annat
arbete skulle påträffa fornlämningar finns anmälningsplikt enligt 2 kap. 5 § Kulturmiljölagen
(1988:950).

Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. Om en förorening påträffas har
fastighetsägare och brukare av fastigheten skyldighet att omgående underrätta
tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken.

Teknisk försörjning
Ledningar för dricksvatten och spillvatten finns under Ryttarvägen i området Påvelsgård cirka
500 meter öster om planområdet. Det finns ett flertal anslutningar i Påvelsgård som kan vara
tänkbara anslutningspunkter.

9

PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSEOMRÅDEN
Kvartersmarken i planförslaget består av verksamhetsmark som planeras för att skapa
möjlighet att etablera ett brett spektrum av verksamheter. En verksamhet som har tillståndseller anmälningsplikt ska ta hänsyn till bostäder genom ett visst skyddsavstånd mellan
bostäderna och verksamhetsområdet. En buffertzon med naturmark föreslås tillskapas
mellan planområdet och bostadsområdet öster om planområdet. Beroende på avstånd till
bostäder föreslås särskilda begränsningar av möjliga verksamheter genom bestämmelser om
markanvändning. Därför föreslås detaljplanen att tillåta en bred och diversifierad
markanvändning då det är viktigt att anpassa markanvändningen till de närboende och den
intilliggande miljön. Verksamhetsmarken preciseras i användningarna verksamheter, industri,
detaljhandel och kontor.
Följande markanvändningar föreslås tillåtas inom olika delar av planområdet:
Z – Verksamheter, markanvändningen tillåter verksamheter som service, lager, verkstäder,
tillverkning och handel med skrymmande föremål.
J – Industri, markanvändningen innefattar all typ av produktion, samt lagring och hantering
av varor såsom partihandel, lager och tekniska anläggningar
H – Detaljhandel, markanvändningen omfattar alla typer av köp och försäljning av varor och
tjänster framförallt till privatpersoner.
K – Kontor, markanvändningen tillåter kontorsverksamheter med liten eller ingen
lagerhantering.

Illustration: fördelning av ytor i planområdet.
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Utformning bebyggelse
Högsta tillåtna byggnadshöjd i området är 12 meter. Exploateringsgraden föreslås regleras
till maximalt 50 % av fastighetsytan. Infiltrationsytor och fördröjningsmagasin förespråkas
inom fastigheten. Därför sätts bestämmelsen b1 som reglerar att maximalt 85 % av marken
inom fastigheten får hårdgöras, exempelvis genom att anläggas med asfalt eller byggnader.
Därmed avsätts 15 % infiltrationsbenägen mark. Därutöver föreskriver planbestämmelsen att
inga källare får uppföras. Inom den egna fastigheten skall fastighetsägaren omhänderta
dagvatten inom fastigheten och ordna med parkering för både anställda och besökare.
Dagvattenvolymen motsvarar ett regn med en återkomsttid av cirka 20 år och ett samtidigt
tömningsflöde av cirka 10 liter per sekund per hektar fastighetsmark, vilket innebär 27
m3/1000 m2 hårdgjord yta som planbestämmelsen m1 reglerar.
Byggnader bör placeras på tomternas högst belägna del och den färdiga golvnivån bör
hamna 1,5 meter över den högsta nivån i närmast belägna avrinningsstråk. Marken ska
utformas så att lutningen från byggnad mot infiltrationsstråk är minst 1 % (se illustration
nedan). Marknivå vid fastighetsgräns får inte vara lägre än lägsta punkt vid anslutande gata.
Dessa åtgärder bör göras för att planerad masshantering och det tröga dagvattensystemet
ska fungera optimalt och ge önskade synergieffekter.
Prickmark används för att säkerställa god sikt och även lämna utrymme för
dagvattenhantering. Generellt föreslås 3 meter breda stråk mot allmän platsmark som ingår i
förgårdsmarken som är sammanlagt 5 meter breda. Stråken lämpar sig för vegetation och
andra infiltrerbara ytor. Infiltrationsstråken kan räknas in i de 15 procenten
infiltrationsbenägen yta. 5 meter föreslås både för infiltration och för att skapa en öppen
karaktär med ett visst mellanrum mellan byggnaderna som ändå tillåter ett effektivt
markutnyttjande, mot gata och övrig allmän platsmark.
Prickmarken kompletteras med ett cirka 15 meter brett naturstråk längs riksväg 25/27 för att
skapa en skyddszon mot vägen. Mot norra Påvelsgård kan en vall tillskapas inom den
föreslagna naturmarken. Naturområdena planeras att innehålla dammar samt träd och annan
vegetation.
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Illustration: Principer för fastigheter inom planområdet, Sweco 2020.
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Vy från nordväst.

Vy från sydost.
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GATOR OCH TRAFIK
Huvudgatan genom området är tänkt att byggas etappvis med första utbyggnad fram till
Ilabäcken, en ny gata löper norrut och ansluter till en framtida förlängning av Orrvägen i östvästlig riktning. I FÖP Alvesta (2017) illustreras två alternativa sträckningar av en förbifart
väg 126, vilket inte föreslås i denna planläggning.
Planområdet tillgängliggörs till befintligt gatunät med anslutningsväg västerut till Orrakullens
verksamhetsområde etapp 1 respektive österut mot Sköldstavägen.

Illustrationsskiss: gator.

Gatunät
Gatunätet i området utformas för att verka positivt på dagvattenhanteringen. Samtliga gator
förses med dagvattenstråk för fördröjning av dagvatten
Inom planområdet finns mark med planbestämmelsen GATA. På de större gatorna görs
körbanan 8 meter bred och på ena sidan tillskapas grunda infiltrationsstråk om 3 meter. På
andra sidan infiltrationsstråket anläggs en 2,5 meter bred gång- och cykelväg. På de mindre
kvartersgatorna görs körbredd till 8 meter med ett infiltrationsstråk om 3 meter vid dess sida,
på dessa gator samsas skyddade och oskyddade trafikanter.
Sweco (2020) har på uppdrag av Alvesta kommun tagit fram ett planeringsunderlag som
berör principer för trafiken i området. Detta underlag har legat till grund för utformningen av
föreslagen trafiklösning.
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Principdiagram gatusektion.

Parkering
Parkering ska ske inom den egna fastigheten.
Parkeringsytor bör beläggas med material som möjliggör för infiltration av dagvatten
samtidigt som eventuella föroreningar kan bindas upp i markytan.

Utfarter
In- och utfarter till fastigheter begränsas i vissa gatusektioner av utfartsförbud med hänsyn till
trafiksäkerhet, i övrigt sker de via det kommunala vägnätet. Utfarter sker i öster till
Sköldstavägen (väg 730) och i väster till Orrvägen,

Gång- och cykelvägar
Separata gång- och cykelvägar anläggs utmed de större gatorna inom planområdet. På
övriga vägar blandas trafikslagen.

Illustrationsskiss: gång- och cykelvägar (huvudnät).
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NATUR
Runt Ilabäcken sparas ett cirka 30 meter brett naturstråk på vardera sidan om bäcken. I
skogsmarken har Ilabäcken en slingrande karaktär som inte ger förutsättning att området
statiskt kan vara 30 meter på vardera sidan utan det följer bäcken med små variationer.
Likaså sparas ett låglänt område längst ut i öster för naturändamål. Syftet med
naturändamålen är dels att inte påtagligt försämra bäckens förmåga att hantera stora
vattenflöden och dels för att möjliggöra allmänna anläggningar för dagvattenfördröjning, samt
vegetation. Inom naturområden får tekniska vatten- och avloppsanläggningar anläggas,
såsom pumpstationer och fördröjningsmagasin för dagvatten. Naturområdena ger även ett
avstånd mellan verksamhetsområdet och den befintliga bostadsbebyggelsen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Dagvattenhantering
Planområdet ligger i direkt anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Det nya området har i detta skede inte planerats in i nätet, och därför finns inga särskilda
anslutningspunkter angivna ännu. Spillvatten kan ledas söderut till pumpstationer i
planområdets södra och östra delar.

Illustration: dagvattenhantering, förslag till placering av dagvattenmagasin.

Planområdet avvattnas åt två håll, med större delen mot Ilabäcken som rinner till
Hjortsbergaån och vidare till Salen. Östra delen av planområdet avvattnas till Tvärån och
vidare till Lekarydsån innan ytvattnet når Salen.
På uppdrag av Alvesta kommun har Sweco (2020) tagit fram ett planeringsunderlag för hur
dagvatten bör hanteras. Principen för dagvattenhantering inom planområdet bygger på ett
trögt dagvattensystem, där stora mängder dagvatten kan fördröjas och renas tidigt i
avvattningskedjan, genom bland annat icke hårdgjorda ytor i förgårdsmark inom de egna
fastigheterna och i avvattningsstråk utmed gator. Dagvatten som alstras inom den egna
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fastigheten ska omhändertas på den egna fastigheten, vilket säkerställs genom
planbestämmelse om krav på dagvattenfördröjning i förhållande till hårdgörande av mark där
högst 85 % av fastighetsarean får hårdgöras. Ambitionen är att nederbörden från ett 20-års
regn ska kunna tas omhand inom den egna fastigheten genom fördröjningsmagasin med en
dimension på 27 kubikmeter per 1000 kvadratmeter hårdgjord yta inom fastigheten.
Dagvattenflöde från fastigheten får vara högst 10 liter per sekund och hektar fastighetsarea.
Denna översvämning beror på den reglering av flödet som sker 300 meter nedströms i
Ilabäcken.
Syftet med dagvattensystemet är att minska föroreningar i en naturlig rening via infiltration
och på så sätt minska påverkan på grundvattnets recipient som en exploatering i
förlängningen skulle kunna medföra. För att denna princip skall fungera krävs att dagvatten
från tak och hårdgjorda ytor inte avleds direkt till brunnar och ledningar utan fördröjs inom
den egna fastighetens dagvattenmagasin. Dessutom behöver gator utformas med
svackdiken och angränsande avrinningsytor i enlighet med den principsektion som finns
presenterad i Swecos (2020) planeringsunderlag.
Infiltrationsstråk som är minst 3 meter brett ska vara beläget från fastigheten mot allmän
platsmark. Marken ska utformas så att lutningen från byggnad mot infiltrationsstråk är minst 1
%. Marknivå vid fastighetsgräns får inte vara lägre än lägsta punkt vid anslutande gata.
Fördröjningsmagasin kommer att behöva anläggas på allmän platsmark, för att säkerställa
att tillräckligt stora ytor för fördröjning finns att tillgå. Vid placering av dessa har speciell
hänsyn tagits till existerande vattendrag, planerad höjdsättning och schaktning av planerade
fastigheter.
I nedanstående tabell redovisas beräknad volymstorlek på utjämningsmagasinen och på
nästkommande kartbild redovisas deras placering. Vid risk för föroreningar av vatten ska
uppsamling av vatten ske i täta ledningar som avleds till en tätad damm och därifrån vidare
till avloppsrening. Om möjligt med hänsyn till vattenkvalité bör vatten även ges möjlighet att
rinna ut över naturliga vegetationsytor eller andra infiltrationsytor och därigenom, fördröja
dagvattnet på ett naturligt sätt. Dagvatten som kan bli förorenat genom oljespill eller andra
föroreningar ska avledas via avskiljningsutrustning enligt kommunens anvisningar.
Se tabell nedan för storlek, och efterföljande illustration för placering:

Öppet magasin

a
b/c
d
e
f
g
h
Totalt

Volym (m3)

2740
4600
900
1400
3500
1050
500
14 990

Bottennivå (möh)

146,9
146,9
149,4
147,1
149,4
148,7
147,1

Max vattenyta
(möh)

147,5
147,5
150
147,7
150
149,3
147,7

Magasinskrön
(möh)

148
148
150,5
148,2
150,5
149,8
148,2
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Karta: Dagvatten och VA-plan för Orrakullen, etapp 2, Sweco 2020.
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Vatten och avlopp
Vatten
Anslutning föreslås ske till det kommunala vattennätet, förslagsvis genom
anslutning i Ryttarvägen. För att skapa rundmatning föreslås att ansluta till
Påvelsgård i öster och genom anslutning till Orrakullen etapp 1 i väster.

Spillvatten
Spillvatten avleds genom självfall till föreslagen avloppspumpstation i anslutning
i mellersta delen av planområdet. Från denna station pumpas spillvattnet vidare
till befintlig spillvattenledning på Ryttarvägen.

Avfall
Återvinning och avfallshantering ansluts till befintligt system som Alvesta
Renhållnings AB (ARAB) ansvarar för.
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Masshantering
Genomförande av områden i denna storlek medför stora mängder vegetationsmassor.
Massorna är inte lämpliga att bygga på. Däremot fungerar denna typ av massor väl att
använda som material i en bullervall eller för att skapa variation och förändring i ett annars
enformigt och plant landskap.
Enligt det planeringsunderlag Sweco (2020) har tagit fram på uppdrag av Alvesta kommun
kommer 207 450 m3 fyllnadsmassor att behöva tas tillvara. En fem meter hög bullervall på
föreslagen plats i detaljplanen rymmer cirka 60 000 m3 vegetationsmassor, vilket betyder att
det behövs en plan för hur övriga massor ska tillvaratas. Omhändertagande av de massor
som inte kan hanteras inom planområdet beslutas inom entreprenad.

Delområden, A-G (A, och delar av B har utgått från planområdet, rödstreckat
område).

Delområde
A
B+C
D
E
F
G
Huvudgator
Totalt
Bullervall

Vegetation
Areal (m2)
Schakt (m3) Fyll (m3)
Balans (m3)
(m3)
87 500
0
110 700
– 110 700
43 750
138 500
202 700
27 800
174 900
69 250
22 500
300
22 200
– 21 900
11 250
39 000
11 500
10 200
1 300
19 500
97 700
1 800
35 300
– 33 500
48 850
29 700
100
22 200
– 22 100
14 850
26 100
6 700
19 400
20 600
414 900
242 500
235 100
19 400
207 450
62 000
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)
MKN för luft
Luftföroreningar har i spridningsmodeller
(Luftvårdsförbundet Kronoberg 2016) på Värnamovägen
bedömts enligt tabell till höger och således inte överskridit
gällande MKN.
Planförslaget medför ökad mängd trafik till, från eller genom
Alvesta tätort. Eftersom fordonstrafiken fördelas över ett
större område bedöms planens genomförande inte medföra
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Vidare
möjliggörs goda gång- och cykelförbindelser, vilket gynnar
användandet av dessa mindre utsläpps- eller
partikelgenererande transportmedel.
Uppmätta värden är även under de fastställda riktvärdena
(preciseringar) inom det nationella miljömålet Frisk luft.

Värnamov. (års-medel)

NO2
PM10
Bensen

MKN

NO2
PM 10
Bensen

Miljömål
NO2
PM10
Bensen

5 µg/m3
11 µg/m3
0,7 µg/m3
40 µg/m3
40 µg/m3
5 µg/m3
20 µg/m3
15 µg/m3
1 µg/m3

MKN för vatten
Planområdets recipient är Hjortsbergaån och Tvärån och i förlängningen sjön Salen. Enligt
redovisning i VISS (hämtad 2020-05-13) har Hjortsbergaån, Tvärån och Salen måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Salen uppnår inte god status på grund av
kvicksilver, bromerade difenyletrar, bensoapyrene och PFOS. Bedömningen är att Salen
riskerar att inte uppnå ekologisk status år 2021 utan har ett mål om uppfyllande år 2027.
I samband med detaljplanens genomförande kommer fler hårdgjorda ytor att skapas, vilket i
sin tur kan skapa större flöden av dagvatten. Genomförandet av planen bedöms inte inverka
negativt på möjligheterna att uppfylla MKN för Salen, eftersom dagvatten från
verksamhetsytor omhändertas lokalt och renas genom infiltration, eventuella föroreningar
kan bindas upp i ytan med hjälp av växter eller ledas genom täta ledningar till avloppsverket.
I samband med planens genomförande kommer frågor om vattenkvalitet vid behov att
hanteras med stöd av lagen om allmänna vattentjänster eller miljöbalken. Exempel på krav
som kan ställas är oljeavskiljare. Med hänsyn till nämnda åtgärder är bedömningen att
tillförseln av föroreningar till vattendragen inte kommer att öka. Hjortsbergaåns och Salens
status riskerar inte att påverkas betydande.

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap. 34 § PBL och enligt 6 kap. 11 §
miljöbalken. Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet av en detaljplan kan
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt förordningen om MKB (1998:905).

Bedömning
Planens genomförande medför negativa konsekvenser på miljön, men bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Läs mer nedan.
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Natur- och kulturmiljö
Inga kulturmiljöer berörs i planförslaget, planområdet består till största del av natur i form av
skog.
Det närmast belägna bostadsområdet, Påvelsgård, har en karakteristisk form/stadsplan. I
planförslaget lämnas därför utrymme runt Påvelsgård för att säkerställa hög läsbarhet av
denna karakteristika även i framtiden.
Överlag kommer i och med planen fler ytor att hårdgöras genom till exempel asfaltering eller
byggnation, och befintliga grönområden minska i omfattning. De befintliga skogsmiljöerna
bedöms inte ha några höga naturvärden och därmed riskeras ingen betydande miljöpåverkan
på natur.
Bedömning: Viss miljöpåverkan

Visuell miljö och landskapsbild
I samband med att detaljplanen genomförs kommer oexploaterad mark att tas i
anspråk som övergår till mark för verksamhet och handel. Därtill kommer ett
tillhörande nätverk av gator tillföras. Detta innebär att det visuella intrycket av
området kommer att påverkas jämfört med idag. Norr om Påvelsgård, i de
sydöstra delarna av planområdet, sparas ett cirka 100 meter brett område med
bevuxen skogsmark, samt byggs en vall. Därutöver är byggnadernas maximala
tillåtna höjd anpassad till omgivningen, vilket medverkar till att eventuella
olägenheter av förändrat visuellt uttryck kan minskas och i bästa fall undvikas.
Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.

Brukningsvärd jordbruksmark
Söder om planområdet finns jordbruksmark. Lantbruksstyrelsen gjorde år 1971
en klassning av Sveriges åkermarker. Tanken med graderingen var att den
skulle vägleda kommuner vid avvägning mellan markanvändning för jordbruk
och andra samhällsintressen. Jordbruksmark runt Alvesta redovisas som klass
4 på en 10-gradig skala (där klass 10 utgör mark med bäst förutsättningar för
en hög ekonomisk avkastning).
Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.

Hälsa och säkerhet
Buller från riksväg 25/27 ger idag (Sweco Bullerrapport 2017) en ekvivalent bullernivå om
cirka 40-45 dB(A) vid fasad för de bostäder som ligger längst västerut i Påvelsgård. En
eventuell ny huvudgata inom planområdet skulle inte medföra någon förändring för
näraliggande fastigheter. Om en bullervall tillskapas inom planområdet är bedömningen att
ljudnivåerna kan bli lägre än i dagsläget.
Säkerhetsavstånd mellan bostäder och olika verksamheter är relevant att ta hänsyn till på
platsen, det villkoras av annan lagstiftning.
Grönområden har en positiv inverkan på människors hälsa, både för rekreation och att
beskåda. Då delar av grönskan ger plats åt verksamhetsbebyggelse kan en viss negativ
påverkan ske utifrån den aspekten.
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Den trafikökning som kan förväntas med förslaget bedöms inte bli betydande
för närområdet. Trafiksituationen på gatorna bedöms idag som god och detta
förväntas inte heller förändras efter planens genomförande.
Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan.

Socialt perspektiv
Exploaterbar mark för verksamheter- och handel kan skapa nya arbetstillfällen och mer
service, vilket kan ge en positiv påverkan för kommunen och dess invånare.
Utbyggnad av gång- och cykelvägar på de mest trafikerade gatorna skapar möjlighet att
förflytta sig i området med ett flertal olika transportmedel på ett tryggt sätt.
Bedömning: Planen medför ingen större påverkan eller konsekvenser ur ett socialt
perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser och resurshushållning
Planområdet är idag inte ianspråktaget av bebyggelse och innefattas därför inte
i det kommunala infrastrukturnätet. I planens närområde finns det befintliga
nätet för vatten och avlopp, till vilket det är möjligt att ansluta planområdet till.
Ett genomförande av Orrakullen etapp 2 bedöms leda till att Alvesta kommun
kan sälja fastigheter för handel, verksamheter och kontor. Då detaljplanen
innefattar mark med kommunalt huvudmannaskap är bedömningen att Alvesta
kommun får kostnader i form av utbyggnad samt för fortsatt skötsel.
Ökad möjlighet att bedriva verksamheter i Alvesta kan även påverka Alvesta
som tätort i en positiv riktining. Alvestas attraktionskraft anses kunna öka då
goda förutsättningar skapas för ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen.
Bedömning: Ej betydande påverkan.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidsplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL.
Planförslaget beräknas sändas ut på samråd under hösten 2020. Därefter ska ett planförslag
även ställas ut för granskning innan ett slutgiltigt planförslag kan antas. Om ingen överklagar
beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter den tidpunkt då planen antagits.
Berörda har möjlighet att lämna synpunkter i både samrådsskedet och granskningsskedet.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum planen
vinner laga kraft. Efter den tidpunkt då genomförandetiden gått ut fortsätter planens
bestämmelser att gälla fram tills planen ändras eller upphävs.

Huvudmannaskap
Alvesta kommun är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Då detaljplanen är framtagen som planberedskap för verksamhetsmark är inga plan-,
exploaterings- eller markanvisningsavtal aktuella.

Verkan på andra detaljplaner
Inga befintliga detaljplaner påverkas.

Ansvarsfördelning
Ansvarig

Åtgärder

Alvesta kommun

Upprättar detaljplan
Genomför detaljplanen
Genomför eventuella avstyckningar

Ekonomiska frågor
Kommunen bekostar och genomför detaljplanen. Kommunen investerar i gator, gång- och
cykelvägar, vatten- och avlopp, samt iordningställande av mark.
Kvartersmark styckas av och säljs för byggnation, vilket ger intäkter från markförsäljning.
Kommunen ansöker om fastighetsreglering. Privata fastighetsägare har därefter ansvar för
genomförande och fortsatt skötsel inom den egna fastigheten.

Tekniska frågor
Planområdet kopplas till det kommunala nätet för vatten- och avlopp. Verksamhetsområdet
för vatten- och avlopp planeras att utökas till att omfatta planområdet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Genom planområdet går ett flertal ledningsrätter, servitut och nedgrävda ledningar.
Ambitionen är att ledningsrätterna ska behållas.

Arrenden
Inom planområdet finns två befintliga arrenden för jakt. Arrendena kommer i samband med
planens genomförande att sägas upp.

Konsekvenser på fastighetsnivå
Fastighet

Sammanfattning av konsekvenser

Alvesta 15:1 (inom
planområdet)

Ej detaljplanelagd mark får
användningen verksamheter, industri,
handel, kontor, natur och gata.
Fastigheter avstyckas i den takt
utbyggnaden sker och behov uppstår.
Marken ökar i värde då
verksamhetstomter kan skapas.

Berörda fastigheter
utanför planområdet

Marken inom planområdet planeras
för verksamheter, vilka bör vara av
mindre störande slag närmast de
befintliga bostäderna sydost om
planområdet. Avståndet däremellan
bedöms vara tillräckligt stort för att
säkerställa god boendemiljö.

(se fastighetsförteckning)

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Vid upprättande av planförslaget har förvaltningschef Magnus Wigren, teknikchef Ulf
Carlsson, planchef Patrik Karlsson och planarkitekt Oscar Karlsson medverkat.
Alvesta 2020-10-07
Sarah Henningsson
planarkitekt
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