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Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen 
etapp 2) i Alvesta tätort 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 9 oktober 2020 – 13 november 2020. 
Under samrådstiden har 6 yttranden utan synpunkter och 17 yttranden med synpunkter 
inkommit, ytterligare ett yttrande med synpunkter inkom 17 november 2020.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört grundkartan, buller från verksam-
heter och trafik, generellt kring gator och trafik, avstånd till befintliga bostäder, placering 
av verksamhetsområde, arkeologi, skattemedel, fastighetsvärde, tillgänglighet, hållbart 
resande, behov av verksamhetsmark, utformning av vall, trädavverkning samt återplante-
ring, föreskrifter för kraftledningar, utbyggnad av brandpostsystem, farligt gods och tidsa-
spekt för utbyggnad.  

Inkomna synpunkter har föranlett kompletteringar i planhandlingarna. Utöver redaktion-
ella justeringar och förtydliganden så har följande justeringar gjorts i detaljplanen efter 
genomfört samråd: 

– Plankartan gränsdragningar har justerats.  

– Planbeskrivningen har förtydligats kring buller, arkeologi, trafik, tillgänglighet, kollektiv-
trafik, avstånd – sikt och säkerhet, dagvattenhantering och brandvatten.   

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

• Planförslag för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) skall ställas ut 
för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

• Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i ett läge med goda infrastruk-
turkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter möjliggöras med anpassning och 
hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap. 
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REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd under tiden 2020-10-09 – 2020-11-13. 
Samrådet annonserades i Smålandsposten. Fullständiga handlingar och missiv var utsänt 
för kännedom och eventuellt yttrande till berörda myndigheter, nämnder och företag 
samt till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet enligt sändlista för sam-
råd. Förslaget har även gjorts tillgängligt för medborgarna under samrådstiden i Kom-
munhuset, Centralplan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer.  

Öppet samrådsmöte hölls 21 oktober 2020 i kommunhuset. Sex personer kom och ställde 
frågor, samt yttrade synpunkter. Minnesanteckningar från mötet samlades i ett separat 
dokument. Synpunkter uppmanades skickas in skriftligt till kommunen för att bemötas i 
samrådsredogörelsen. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

2 Fastighetsägare  

1 Arrendator  

Wexnet Nät 

Polismyndigheten 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Lantmäteriet 

Region Kronoberg 

Trafikverket 

E.ON 

Värends räddningstjänst 

Alvesta-Alternativet 

1 Arrendator  

Fastighetsägare 1–9  

 

Yttranden med synpunker, inkomna efter samrådstiden:  

Fastighetsägare 10  

http://www.alvesta.se/planer
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De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form med kommentarer:  

 

Kommentarer till ”Vanligt förekommande synpunkter”  

TIDSLINJE: Detaljplanen tas fram som en planberedskap för framtida företagsetable-
ringar. En detaljplaneprocess tar en viss tid, ett planarbete i denna detaljplans omfattning 
beräknas ta cirka två år totalt. Även om byggtakten skulle dämpas eller stanna av behöver 
kommunen ha en bra planberedskap när intresse uppstår. Kommunen har löpande kon-
takt med intressenter. Utbyggnad kan komma igång snabbare då det redan finns planlagd 
mark och kommunen har en plan som är förbered vid intresse, vilket är i enlighet med 
kommunens Näringslivsstrategi från 2017. Området blir ett komplement till andra verk-
samhetsområden. Bland handlingarna i ”INFORMATION i anslutning till Detaljplan för del 
av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2)” finns en tidslinje illustrerad med diagram och text 
som beskriver detta närmre. 

SKATTEMEDEL: I ett längre perspektiv kan verksamhetsutveckling ge positiva samhällseko-
nomiska effekter som skatteintäkter från inflyttade. Att skapa förutsättningar för ett väx-
ande näringsliv, fler arbetstillfällen och öka Alvestas attraktivitet för nyetableringar och 
inflyttning ingår i Alvesta kommuns näringslivsstrategi. Ett verksamhetsområde bedöms 
generera framtida arbetstillfällen och skatteintäkter. Vid frågor om ledig och planlagd 
mark där kommunen får tacka nej på grund av avsaknad av sådan riskerar kommunen att 
gå miste om skatteintäkter och arbetstillfällen som istället går till andra kommuner som 
har ledig och planlagd mark.  

Vid alla stora exploateringsprojekt där kommunen är initiativtagare står kommunen inled-
ningsvis för en del grundläggande infrastruktur och förberedande av mark. Markpris är 
satt att täcka omkostnader som dessa. Då mark säljs kan även försäljningsinkomst in-
bringas. På så sätt bär projekten sig själva ekonomiskt. Dessutom gynnas VA-kollektivet 
genom att utlagd investering täcks. 

FASTIGHETSVÄRDE: Kommunen har förståelse för att viss oro kan uppstå inför olika för-
ändringar som sker i den fysiska miljön. Åtgärder som höjer eller sänker värden på fastig-
heter intill planområdet är inte möjligt att reglera med hjälp av Plan- och bygglagen, vilket 
är lagen detaljplaner tas fram med. Utveckling av ny verksamhetsmark i området tillhör 
normal tätortsutveckling och bedöms inte medföra betydande påverkan på fastighets-
värde. Utvecklingen är att förvänta baserat på de riktlinjer för markanvändningen som 
fastställts i kommunens Översiktsplan 2008 (antagen av Kommunfullmäktige 2008-) och 
sedan åter i den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort (antagen av Kommunfull-
mäktige 2017-11-28 § 117).  

AVSTÅND: Mellan närmsta fastighetsgräns för befintlig bostad till ny byggbar mark för 
verksamheter, industri, handel och kontor är avståndet cirka 200 meter. Det är cirka 100 
meter från bostadsfastighetsgränsen till plangränsen och de första 100 meterna inom 
planområdet är reglerat för NATUR1, vilket fungerar som en skyddszon där byggnation 
inte får uppföras. Detta innebär att detaljplaneförslaget säkerställer att verksamheter inte 
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kommer att hamna närmre än 200 meter från den närmsta bostadens fastighetsgräns. 
Risk för störning regleras inte enbart av avstånd. Störningar kan minimeras av exempelvis 
utformning av området. Avstånd illustreras närmre i planbeskrivningen under rubriken 
PLANFÖRSLAG – BEBYGGESEOMRÅDEN- Siktlinjer. 

VALL: Utöver ett avstånd till befintliga bostäder möjliggörs byggnation av en vall i försla-
get för att minska påverkan av buller och förändrat visuellt intryck för närboende. Vallen 
kan placeras inom NATUR1-området med egenskapsbestämmelsen ”vall”. Inom det områ-
det får inte byggnation uppföras men en vall är möjlig. Bullervallen behöver konstrueras 
hållbart så att dess höjd relateras till dess utbredning på markytan. Bullervallens storlek 
och placering för bullerprevention och vinkel för visuellt skydd är avgörande. En bullervall 
ger mest effekt med en placering nära bullerkällan, detta påverkar mer än vallens höjd 
och storlek. En högre vall behöver på så sätt inte ge mer effekt avseende reducering av 
buller eller förändrat visuellt intryck. Vallen storleken behöver även relatera till dess este-
tiska uttryck, det vill säga att en mindre vall kan ge ett mildare uttryck än en större.   

TRAFIK: Planförslaget kommer innebära en ökad trafik, och en ökning av tung trafik på 
vägar till och från området. Trafiken som genereras av en utbyggnad bedöms påverka 
främst Värnamovägen. Sköldstavägen bedöms påverkas i mindre omfattning. Ur trafiksä-
kerhetssynpunkt utgör en anslutning till Sköldstavägen inga uppenbara problem. Det finns 
dessutom separat gång- och cykelväg längs bostadsområdet vid Sköldstavägen norrut till 
och med till Åkarvägen. Det finns utrymme i granskningsförslaget för denne gång- och cy-
kelväg att förlängas. Se även svar till Trafikverket och planbeskrivningens avsnitt 
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET - UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
- Hälsa och säkerhet.  

BULLER: Buller från trafik är i dagsläget under riktvärden på 55 dBA medelljud-
nivå (Leq24h) vid bostads fasad enligt kommunens bullerberäkningar. 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. Trafiken bedöms öka på 
omgivande gator med förslaget till detaljplan. En ny huvudgata inom planområdet be-
döms inte medföra någon förändring av bullernivå för befintliga näraliggande bostadsfas-
tigheter trots en ökad mängd trafik, detta på grund av ett stort avstånd på cirka 400 me-
ter. Om en bullervall tillskapas inom planområdet är bedömningen att ljudnivåerna kan bli 
lägre än i dagsläget. Vid bullerprevention är avstånd från bullerkällan viktigast för att 
minska bullerpåverkan till omgivningen, vegetation bidrar mest med att minska intrycket 
av det upplevda bullret på en plats. Hur kommunen avser att ta hänsyn till riktvärden gäl-
lande buller läggs till i planbeskrivningen under rubriken Hälsa och säkerhet. 

Ljudnivåer och andra störningar från verksamheter regleras i annan lagstiftning. Verksam-
heter med förväntad miljö- eller hälsopåverkan är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Om 
en verksamhet är tillståndspliktig behövs tillstånd från berörd myndighet innan de får 
starta. Där ingår mer omfattande utredningar som behandlar ljud, lukt med mera innan 
tillstånd ges.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter  



 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Dnr: 2018–041  

2021-11-18 

 

 

5 

 

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen planlägger för olika typer av verksamheter i ett 
läge med goda infrastrukturkopplingar.  

Länsstyrelsen anser dock att kommunen bör förtydliga om de avser att följa SWECOs ut-
redning gällande dagvattenhantering, eller om utredningen bara ska ses som ett exempel 
på hur man skulle kunna göra.  

Länsstyrelsen anser att området på grund av sin storlek och på grund av närhet till kol-
ningsanläggning L1952:50, behöver utredas i en arkeologisk utredning, steg 1 (invente-
ring) innan området kan exploateras.  

Länsstyrelsen anser även att det bör redovisas hur kommunen avser att ta hänsyn till Na-
turvårdsverkets riktvärden gällande buller i den fortsatta planeringen av verksamhetsom-
rådet. 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Syftet är att möjliggöra ny verksamhetsmark i Alvesta tätort i ett läge med goda infra-
strukturkopplingar.  

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande fördjupade översiktsplan 
för Alvesta tätort antagen 2017. Planområdet är utpekat som verksamhetsområde och 
ett vägreservat inom området för Förbifart nord har preciserats. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Planförslaget/bebyggelse 

Detaljplanens kvartersmark anges som mark för verksamheter, industri, detaljhandel och 
kontor. Inom verksamheter tillåts service, lager, verkstäder, tillverkning och handel med 
skrymmande föremål. Inom industri tillåts all typ av produktion. Inom detaljhandel tillåts 
alla typer av köp och försäljning av varor och tjänster och kontor tillåter kontorsverksam-
het med liten eller ingen lagerhantering. Utnyttjandegrad är maximalt 50 % av fastighets-
ytan och högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter. Maximalt får 85 % av marken inom 
fastigheten hårdgöras.  

Naturvärden och grönstruktur 

Området består främst av naturmark i form av skog. I grönstrukturprogrammet för Al-
vesta tätort har Ilabäcken som går genom området getts klassificeringen visst naturvärde 
och två områden i nordväst och nordöst har getts påtagligt naturvärde. Kommunen gör 
bedömningen att delar av det nordvästra området och Ilabäcken kan behållas. Det kom-
mer att sparas ett cirka 30 meter brett naturstråk på vardera sidan om bäcken. I en vat-
tenmiljöinventering som togs fram 2018 görs bedömningen att det inte finns några höga 
naturvärden på platsen.  

Länsstyrelsen har inget att erinra.  

Trafik och kommunikation 
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Trafikverket upplyser om att det är byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) med 
stöd av 47 § Väglagen är 30 meter för väg 25 och 12 meter för väg 707. Inom detta om-
råde ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäker-
heten placeras. Planförslaget är anpassat till detta avstånd vad gäller väg 25 men det syd-
östra kvartersområdet måste avgränsas längre från väg 707. Ett skyddsområde bör infö-
ras mellan vägområdet och tomtmark, det byggnadsfria avståndet kan lämpligen utgöra 
utgångspunkt för storleken på detta skyddsområde. 

Detaljplanen innehåller en ny anslutning till den väg 730 (Sköldstavägen) som utgör statlig 
väg. I detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val 
av korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket 
som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafik-
verket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska 
framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bland an-
nat anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etcetera. Anslutningen 
ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators ut-
formning). 

Enligt kommunen förses samtliga gator i området med dagvattenstråk för fördröjning av 
dagvatten. 

Buller 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning med riktvärden för buller från industri vid 
bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler. Riktvärdena är avsedda som utgångs-
punkt och vägledning för den bedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler som ska göras 
i varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så att ljudmiljön inte blir sämre än vad rikt-
värdena ger uttryck för. Målet är att uppnå en god ljudmiljö. Länsstyrelsen anser att kom-
munen bör redovisa hur de avser att ta hänsyn till riktvärdena i den fortsatta planeringen 
av verksamhetsområdet.  

Vatten, avlopp och dagvattenhantering  

Dagvatten ska renas från föroreningar innan det släpps vidare till befintliga bäckar och 
åar. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga om de avser att följa SWECOs ut-
redning eller om utredningen bara ska ses som ett exempel på hur man skulle kunna 
göra. Länsstyrelsen anser också att det vore bra med ett förtydligande av hur kommunen 
avser att planera för att omhänderta ett utsläpp av olja eller annan förorening som kan 
uppkomma vid olycka inne på området. Ska varje verksamhet ordna med t.ex. oljeavskil-
jare eller möjlighet till avstängning av dagvattensystem eller planeras det för gemen-
samma lösningar inne på området? 

Masshantering 

I området kommer det att bli stora mängder fyllnadsmassor som behöver tas om hand. 
Inom planen redovisas ett område med en bullervall där delar av massorna kan placeras. 

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING  

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)  
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Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas med-
föra någon betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning har upprättats och redovisas 
i planbeskrivningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i 
undersökningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap Miljöbalken 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom planområdet. 
Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området ti-
digare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en för-
orening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön.  

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML)  

Länsstyrelsen anser att området på grund av sin storlek och på grund av närhet till kol-
ningsanläggning L1952:50, behöver utredas i en arkeologisk utredning, steg 1 (invente-
ring) innan området kan exploateras. Utredningen bekostas av exploatören och den kan 
hypotetiskt följas av ytterligare krav på undersökningar, beroende på vad inventeringen 
visar. 

 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken (MB)  

Riksväg 25/27 utgör riksintresse för kommunikationer. Påverkas inte av planförslaget.  

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget.  

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken (MB)  

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbal-
ken följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. Det framgår av planbeskriv-
ningen att genomförandet av planen inte bedöms 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.  

Strandskyddsområde enligt 7 kap Miljöbalken (MB)  

Länsstyrelsen upphävde strandskyddet vid Ilabäcken inom fastigheten Alvesta 15:1 år 
2017. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Påverkas inte av förslaget.  

Buller  

Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är överprövningsgrundande då ett ge-
nomförande av detaljplanen kan innebära skada på människors hälsa. 
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Kommentar  
Alvesta kommun avser att använda Swecos utredning vid genomförandet. Utredningen 
visar på att frågor som hantering av massor och dagvatten är möjliga att lösa inom de-
taljplanen. Exempelvis har områden avsatts för att kunna inrymma ytor för dagvattenhan-
tering och vägbredder anpassats efter utredningens resultat och, reglerats i planbestäm-
melserna. Hur kommunen avser använda SWECOs utredning för denna detaljplan finns 
beskrivet i planbeskrivningen, till störst del inom planbeskrivningens avsnitt Bebyggelse-
områden - Utformning bebyggelse, Teknisk försörjning – Dagvattenhantering och Mass-
hantering och i kapitlet Planförslag. Vid revidering av planförslaget har också en revide-
ring av utredningen gjorts för att säkerställa att frågorna är möjliga att lösa på ett bra 
sätt.  

Planering av omhändertagande av utsläpp av eventuell förorening beskrivs under rubri-
kerna MKN för vatten och Teknisk försörjning- Dagvattenhantering. Kommunens miljöav-
delning kontrollerar om kommande verksamheter släpper ut kemikalier. Det prövas efter 
det behov som uppstår. Olika lösningar planeras dock tidigt så att det går att koppla på 
enkelt vid behov. Möjlighet till avstängning finns redan idag. Om det skulle ske en olycka 
går det att reglera flödet. Det finns även avsatta områden för uppsamling och rening i den 
allmänna dagvattenhanteringen. Huvudansvaret för rening av dagvatten är fastighetsä-
garens och ansvar för oljeavskiljare faller helt på fastighetsägaren. 

En arkeologisk utredning, steg 1, genomförd av SWECO har rapporterats till Länsstyrelsen. 
Inga fornlämningar funna inom planområdet. Planområdet anpassas till befintlig fornläm-
ning i nordväst.  

Buller från verksamhet kan inte regleras i en detaljplan utan hanteras i efterföljande till-
ståndsprocesser. Kommunen har tagit hänsyn till verksamheters art genom att säkerställa 
väl tilltaget avstånd med natur samt möjliggjort för byggnation av en vall. Hur kommunen 
avser att ta hänsyn till riktvärden gällande buller läggs till i planbeskrivningen under rubri-
ken Hälsa och säkerhet. 

För svar på synpunkter under rubriken Trafik och kommunikationer i yttrandet, se svar till 
Trafikverket. 

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten framför i sitt yttrande att grundkartan saknar traktnamn och fas-
tighetsbeteckningar. 

Kommentar 
Grundkartan uppdateras.  

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg framför i sitt yttrande att de ställer sig positivt detaljplanens intent-
ioner om att uppbringa plats och möjligheter för ett ökat företagande i Alvesta kommun. 
Mer information önskas kring tillgänglighet och tänkta kollektivtrafiklösningar i 
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planförslaget, som med fördel kan utredas i samarbete mellan Region Kronoberg och Al-
vesta kommun. Vidare uppmuntras förutsättningar för att uppnå ett hållbart resande.  

Kommentar 
Synpunkterna noteras och befintlig situation för kollektivtrafik och tillgänglighet förtydli-
gas/beskrivs i planbeskrivningen under rubriken Service, närmiljö och tillgänglighet. Al-
vesta kommun har inte för avsikt att placera ut hållplatser för kollektivtrafik inom områ-
det då hållplatser vid Värnamovägen anses tillräckliga. Det finns dock utrymme inom hu-
vudgatan i planområdet för busshållplatser vid behov. Om det skulle bli aktuellt är kom-
munen positiv till samarbete med Region Kronoberg. En sådan utredning bör i så fall ske 
inför detaljplanens genomförande. 

 

Trafikverket  

Trafikverket framhåller att ”statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 25 i norr, väg 
730 i öster och indirekt även väg 707 i sydväst då huvudangöring för trafik till planområ-
det torde komma att ske via väg 707 och ofta med vidare anslutning till väg 25.”   

”Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) med stöd av 47 § Väglagen är 30 meter 
för väg 25 och 12 meter för väg 707 (läs: 730).  Inom detta område ska inga byggnader 
eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras. Planför-
slaget är anpassat till detta avstånd vad gäller väg 25 men det sydöstra kvartersområdet 
måste avgränsas längre från väg 707 (läs: 730).  Ett skyddsområde bör införas mellan väg-
området och tomtmark, det byggnadsfria avståndet kan lämpligen utgöra utgångspunkt 
för storleken på detta skyddsområde.” 

”I skärningspunkten mellan väg 25 och väg 730 föreslås en avfasning av kvartersmarken. 
Denna är troligen baserad på den fördjupade översiktsplanens tankar om en möjlig fram-
tida trafikplats vid Sköldstavägen. Då Trafikverket under 2021–2022 bygger en planskild 
trafikplats vid väg 707:s anslutning till rv 25 strax väster om planområdet så är det inte 
längre realistiskt att trafikplatsanslutning också skall kunna anläggas vid Sköldstavägens 
korsning med rv 25. Ur Trafikverkets synvinkel är det därför möjligt att tillåta att kvarters-
marken ges större utbredning mot denna korsningspunkt än vad som föreslås i planförsla-
get.”  

”Trafikmatning in till området, särskilt gällande den tunga trafiken, kan antas i huvudsak 
ske från väg 707 genom det tidigare planlagda delen av Orrakullsområdet (etapp 1). De 
båda områdena tillsammans utgör att mycket stort verksamhetsområde och som fullt ut-
byggt kan förväntas alstra betydande trafikmängder. Beroende på vilken typ av verksam-
heter som kommer att etableras så kan trafikbelastningen från området dock bli väldigt 
olika. Planen bör därför kompletteras med någon form av trafikanalys eller kvalificerad 
diskussion om förväntad trafikalstring från området. Denna analys bör beakta trafik som 
alstras inom båda utbyggnadsetapperna av Orrakullsområdet.” 

Trafikverket framhåller även att områdets anslutning till väg 707 på sikt kan behöva för-
stärkas till följd av stort framtida trafikflöde från Orrakullsområdet till exempel med ett 
kanaliserat vänsterkörfält.   
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Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, 
innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket.  

Detaljplanen innehåller en ny anslutning till den väg 730 (Sköldstavägen) som utgör statlig 
väg. I detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val 
av korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket 
som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafik-
verket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska 
framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. an-
slutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas 
enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). 
Kontakt med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om ut-
fart, som du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vil-
ken detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer. 

Väghållningsansvar 

I orter med kommunalt väghållningsansvar skall gränsdragningen mellan kommunal och 
statlig väghållning anpassas i takt med ortens expansion. Planläggningen av Orrakul-
lenområdet utgör enligt Trafikverkets mening incitament för översyn av väghållningsom-
rådet i Alvesta. Syftet med en sådan översyn är att uppnå en mer rationell väghållning.  

Kommentar 
Synpunkt om 12 meter byggnadsfritt skyddsområde förutsätts syfta på väg 730 (Sköldsta-
vägen), vilket Trafikverket bekräftat i kontakt med kommunen. Plankartan kompletteras 
med ett byggnadsfritt skyddsområde på 12 meter från väg 730 enligt synpunkt. 

I Granskningsförslaget revideras utformningen av korsningspunkten Orrvägen / Sköldstav-
ägen till att bli vinkelrät.  

I planområdets nordöstra hörn, i skärningspunkten mellan väg 25 och väg 730, föreslår 
Trafikverket att kommunen utökar kvartersmarken i detaljplanen. Alvesta kommun avser 
behålla ett inslag av natur på denna plats för att hålla nere bebyggelse intill Sköldstavä-
gen och skapa en mjukare entré från norr där verksamhetsområdet blir det första tätare 
bebyggda området från norr sett. 

Trafikverket önskar någon typ av trafikanalys eller kvalificerad diskussion kring trafikalst-
ring för Orrakullen etapp 1 och 2 i sin helhet. I vilken omfattning trafiken ökar till följd av 
den nya verksamheten är i dagsläget svårt att säga och beror på vilken typ av verksamhet 
som etableras. Alvesta kommun har använt Trafikverkets trafikalstringsverktyg som un-
derlag till en sådan diskussion, se KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET - UNDERSÖKNING 
AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN - Hälsa och säkerhet i planbeskrivningen. ”Kommunen 
bedömer att resultatet visar en märkbar alstring av trafik. Det kan krävas åtgärder, så 
som Trafikverket framför, för att hantera förändrad mängd trafik. Kommunens bedöm-
ning är dock att trafikmängden är liten i sammanhanget och vägarna bedöms vara utfor-
made att klara av en ökning av trafik med dess bredder och den låga belastning som finns 
där idag.” Därmed anser kommunen att specifika åtgärder inte behövs som det ser ut 

http://www.trafikverket.se/
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idag. Trafikverket och kommunen får diskutera detta om/när det sådana åtgärder är nöd-
vändiga. 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om att detaljutform-
ningen av väganslutningen till väg 730 ska godkännas av Trafikverket. 

Alvesta kommun är enig om att väghållningsansvar bör ses över. Synpunkter kring väg-
hållningsansvar noteras och vidarebefordras till ansvarig. 

 

E.ON  

E.ON framför i sitt yttrande att inom planområdets västra och norra del har E.ON region-
nätsluftledningen 50 kV Alvesta T-Moheda. Vilket bör framgå i planbeskrivningen. Kraft-
ledningarna omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. För att kunna bibe-
hålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Föreskrifterna ställer också högre 
krav på en luftledning som är framdragen inom detaljplanelagt område jämfört med mot-
svarande ledning inom icke detaljplanelagt område. Aktuell ledning är inte anpassad för 
detaljplan utan måste byggas om och höjas till en nivå 7 meter ovan mark. Avtal om såd-
ana åtgärder ska träffas så snart som möjligt och det är en förutsättning att avtal finns in-
nan planen antas.  

För 50 kV luftledningen har E.ON en ledningsrätt (0764–89/26.3). Ledningsrätten ger oss 
bland annat rätt att inom en 40 meter bred skogsgata ta ner träd samt äger rätt att fälla 
för ledningens säkerhet hinderliga och farliga träd utanför skogsgatan. Och då kraftled-
ningen är samhällsviktig ledning så hemställer E.ON att det istället för ett NATUR1 område 
tillskapas ett 40 meter brett l-område med ledningen i mitten. E.On föreslår en formule-
ring för planbestämmelsen för l-området.  

E.ON framför även att det finns bestämmelser kring avstånd mellan väg och strömfö-
rande linor då ny gata som kommer att korsa ledingen anläggs. Exempelvis vid parallell-
gång med väg skall ett minsta avstånd mellan vägkant och närmsta strömförande lina 
vara minst 10 meter, vilket E.ON anser bör framgå i planbeskrivningen under stycket ”Ga-
tor och Trafik”. E.ON upplyser även om de avstånd som gäller till luftledningsstolpar och 
stag på 10 meter, respektive 30 meter i de fall elektriskt ledande material används, för att 
kunna utföra arbete runt stolpar och erinrar om att detta ska läggas till i genomförande-
beskrivningen. E.ON bifogar även särskilda bestämmelser som måste iakttas vid arbete 
under och bredvid kraftledningar.  

E.ON meddelar att parkering i förhållande till regionledning bedöms som byggnad. Av-
ståndet skall då vara minst 10 meter från närmaste strömförande lina och vägkant. Parke-
ringar under ledning är inget som förespråkas och om detta skulle vara aktuellt råder sär-
skilda bestämmelser och upprättande av parkeringsavtal mellan E.ON och berörda.  

E:ON påtalar att försiktighetsprincipen skall tillämpas med hänsyn till eventuella risker 
från magnetiska fält och har också redovisat magnetfältsberäkningar för ledningen. 

E.ON upplyser om att avsikten är att bibehålla regionalt ledningsnät i befintlig sträckning 
och utförande. Kommande exploatering får inte i ett senare skede användas som argu-
ment för att kräva flytt av deras anläggningar. E.ON förutsätter att 
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överenskommelse/avtal träffas i tidigt skede om eventuella förändringar, att samtliga om-
byggnadskostnader bekostas av exploatören samt att detaljplanen inte orsakar att E.ONs 
anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna till följd av planens genomförande. 

Kommentar 

För att reda ut förutsättningar att anpassa kraftledningen till detaljplanerat område har 
kommunen tagit kontakt med EON om avtal och process. Den västra delen av kraftled-
ningen ska anpassas till angivna nivåer. Planområdet anpassas så att den nordliga delen 
av kraftledningen hamnar utanför detaljplanerat område.   

Försiktighetsprincipen anses kunna tas hänsyn vid planering kring hur ledningar läggs och 
var de placeras då risken på platsen bedöms liten. Det är längre fram den enskildes ansvar 
hur ledningar planeras. Med utgångspunkt från magnetsfältsberäkning har kommunen 
kunnat konstatera att försiktighetsprincipen kan uppfyllas. Med försiktighetsprincipen 
(miljöbalken 2 kap. 3 §) är det att föredra att inte ha bebyggelse i kraftledningens omedel-
bara närhet vilket säkras med NATUR. Ingen långvarig vistelse kommer ske nära ledning-
arna då ett avstånd från strömförande ledning till fastighetsgräns säkerställs i planförsla-
get, fastigheterna har även en 5 meter bred zon som inte får bebyggas, vilken gränsar till 
det 40 meter breda området för ledningen. 

Information i yttrandet noteras och samlas ihop till genomförande. Vid arbete vid led-
ningen och inför genomförandet av detaljplanen ska kontakt tas med E.ON. 

Ledningsrätt säkerställer ledningen och kan bildas på allmän platsmark med rätt att fri-
göra marken från träd för ledningens säkerhet och utöva underhåll. Kommunen anser att 
NATUR eller l-område ger likvärdig styrka. Fördelen med NATUR är att allmän platsmark-
fastigheten utgör en hel enhet. Om marken blir kvartersmark är den utan värde. Området 
utökas till att bli 40 meter brett med ledningen i mitten i enlighet med synpunkt. NATUR 
ersätter NATUR1 i dessa områden, därmed försvinner bestämmelsen om att tekniska an-
läggningar får anläggas.  

Planbeskrivningen kompletteras enligt synpunkter. Se rubriken GENOMFÖRANDE – Tek-
niska frågor – Ledningar i planbeskrivningen.  

 

Värends räddningstjänst 

Detta är ett område som inte omfattas av ett utbyggt brandpostsystem. Det kommer krä-
vas att även brandposter planläggs i takt med att byggnaderna uppförs och verksamhet-
erna startas upp. 

Räddningstjänsten noterar att säkerhetsavstånd tagits upp i beskrivningen. Observera att 
riksväg 25/27 är rekommenderad väg för farligt gods, vilket också behöver beaktas. 

I övrigt har räddningstjänsten inget att tillägga.  

Kommentar 
Angående brandvattenförsörjning hanteras det i bygglov- och genomförandeskede. Syn-
punkterna vidarebefordras till exploatör samt SBF/Teknik för beaktande. Planbeskriv-
ningen kompletteras även med en ny rubrik Brandvattenförsörjning under Vatten och 
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avlopp med information om att brandpostsystemet kommer behöva byggas ut till områ-
det i takt med att det bebyggs. 

Att riksväg 25 är rekommenderad väg för farligt gods beaktas i detaljplanen genom att 
säkerställa avstånd mellan väg och byggbar mark med NATUR1 på cirka 18 meter och 
prickmark på 5 meter, avståndet från transportleden, det vill säga riskkällan, till NATUR1 
är cirka 7 meter. Det sammanlagda avståndet är 35 meter från transportleden till 
närmsta byggbara mark. I nordöstra delen närmast väg 25 har plangränsen flyttats 20 
meter söderut, vilket ger ett avstånd på cirka 47 meter plus 5 meter (prickmark). Detta vi-
sas i plankartan, men förtydligas även i planbeskrivningen under Hälsa och säkerhet.  

Alvesta-Alternativet 

”Alvesta Alternativets motiv för sitt samrådsyttrande är dels att trygga befintliga boende-
miljöer i Alvesta, dels skatteekonomiska motiv för att stoppa eller skjuta upp utbyggna-
den av Orrakullen. I det ekonomiska läge som kommunen befinner sig, är en utbyggnad 
med etapp 2 ej motiverad. Inga tomter har blivit sålda i Orrakullen etapp 1. Att då inve-
stera i en ny detaljplan och planera för en lika stor investering som etapp1 betraktar vi 
som planlös ekonomisk hushållning. Det är inte ärligt mot den fasta befolkningen i Påvels-
gård att drastiskt ändra boendemiljövillkoren, förändra god boendemiljö till bullrig miljö 
och förstöra närområdena som hittills inneburit lugn och trygghet. Förslaget innebär 
både ett intrång i boendemiljö, men också en drastisk ekonomisk försämring av fastighet-
ernas värden.” 

”Planförslaget sträcker sig ned till den norra ringen i Påvelsgård med ett avstånd mindre 
än 100 meter. Samtidigt planeras en genomfartsväg från Sköldstavägen (väg 730) som 
idag har väldigt gles trafik, genom etapp 2-området, vidare med anslutning till Orrvägen 
genom Orrakullen etapp1. Denna väg kommer att utöka trafiken […]. En ur boendemiljöa-
spekt bättre lösning vore att låta Orrvägen fortsätta österut genom området, men avslu-
tas med en vändplan.” 
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”För övrigt skulle gränslinjen i söder för verksamhetsområdet dras i en rät linje från väst 
till öst (enligt kartskiss). Då skulle avståndet till norra ringen i Påvelsgård mer än fördubb-
las. 

Alvesta-Alternativet förordar istället för planförslaget etapp 2, att nästa verksamhetsom-
råde planeras söder om Alvesta, ett område som i framtiden kan dra nytta av att också 
kunna anslutas till järnvägen, vilket inte är möjligt för Orrakullen. Om Alvesta skall vara 
visionärt bör man se an en utveckling på flera fronter istället för att koncentrera sig en-
bart på närhet till väg 25. Ett område söder om Alvesta, skulle inte konkurrera med Växjös 
nya verksamhetsområden på samma sätt som Orrakullen. Planerna för verksamhetsom-
råde syd och förbifart väg 126, finns beskrivet i vårt budgetförslag för 2021.” 
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Kommentar 
Avseende förslag om en vändplan och synpunkter kring ökad trafikmängd med buller där-
till är kommunens bedömning att området kommer att generera ökad trafik och att mer-
parten av denne sker via Värnamovägen. Därmed kommer inte trafikökningen påverka 
Sköldstavägen i första hand. En vändplan är en tekniskt bra lösning, dock bedöms en ge-
nomfartsmöjlighet vara en mer långsiktig lösning som även blir viktig för att avlasta södra 
delen av Sköldstavägen från trafik norr om väg 25. Ur trafiksäkerhetssynpunkt utgör en 
anslutning till Sköldstavägen inga uppenbara problem, och det finns redan idag separat 
gång- och cykelväg längs bostadsområdet vid Sköldstavägen. 

Placering av planerat verksamhetsområde är på strategiskt lämplig mark samt en långsik-
tig, och naturlig utveckling på redan gjord investering i och med Orrakullen etapp 1. Riks-
väg 25 har pekats ut som viktig sedan lång tid tillbaka och Området återfinns sedan länge 
utpekat i såväl kommunens Översiktsplan från 2008 som i den Fördjupade översiktsplanen 
för Alvesta tätort från 2017. Marken närmast intill vägen anses inte kunna användas till 
annat än verksamhetsmark på grund av buller från vägen. I ett längre perspektiv kan 
andra delar av Alvesta vara intressanta som komplement.  

För ytterligare svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Avstånd, 
Vall, Tidslinje, Skattemedel, Trafik, Fastighetsvärde och Buller sidan 3. 

Arrendator 1 

I yttrandet framförs att möjligheterna bör övervägas att leda en större del av dagvattnet 
från planområdet österut till Tvärån för att på så sätt avlasta llabäcken. Vid utformningen 
av Orrakullen etapp 1 leddes dagvatten från ca 15 ha som tidigare runnit västerut till 
Djupabäcken istället österut till Ilabäcken. Trots inrättande av magasin för att fördröja 
dagvattnet blir vattenmängden betydligt större i Ilabäcken som nu leds söderut genom 
industriområdet där en längre sträcka är kulverterad. Vidare framförs att denna belast-
ning leder till stor risk för översvämningar på industriområdet vid större nederbörds-
mängder, och som åtgärd för att minska den risken regleras Ilabäcken så att Påvelsgårds-
åkrarna svämmas över istället. Enligt Swecos dagvattenutredning är det endast vid ett 50-
årsregn som Påvelsgårds-åkrarna behöver översvämmas men arrendatorn konstaterar att 
det redan vid årets (2020) ganska normala nederbördssommar tvingades att ta till regle-
ringen för att undvika översvämning av industriområdet. Vidare lyfts klimatförändringar 
med mer extremväder och risk för nya översvämningar likt dem år 2002 och 2004. Arren-
datorn anser även att vid utformningen av detaljplanen finns tillfälle att avlasta Ilabäcken 
och leda större del dagvatten till Tvärån där även möjlighet finns att utnyttja den nyan-
lagda våtmarken/dammen vid Svansjön. Vidare framförs en förhoppning om att beräk-
ningarna av massor som behöver schaktas bort ligger närmare verkligt utfall än beräk-
ningarna för Orrakullen etapp 1 gjorde. 

Kommentar 
Dämningen från Orrakullen etapp 1 under sommaren 2020 var en tillfällig åtgärd för att 
minska problemet med grumling av vattnet i Ilabäcken. Vattnet från det nya industriområ-
det skickades över i ett befintligt dike i stället för i det nya utmed Värnamovägen för att 
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det befintliga diket med etablerad växtlighet skulle fånga upp en del av de fina partiklarna 
som följde med dagvattnet från det nya industriområdet innan det nådde Ilabäcken. 

Att leda dagvatten ifrån planområdet till Tvärån utgör tillståndspliktig vattenverksamhet 
och är en mycket ingripande miljöåtgärd som inte kan anses vara rimlig. I detaljplaneför-
slaget finns även fördelen att kommunen kan hantera dagvattnet genom fördröjning, vil-
ket möjliggör att eventuella skador för fastigheter i närområdet kan undvikas. Vad som 
gäller vid en eventuell översvämning av Ilabäcken som orsakar skördeförlust finns med i 
avtalet för jordbruksarrendet mellan arrendator och jordägare (Alvesta kommun). 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägarna framför i sitt yttrande att de är mycket kritiska till förslaget. De belyser 
att när de byggde hus för ungefär 40 år sen lovades de, från kommunens håll, att det ald-
rig skulle bli någon bebyggelse norr om huset mot väg 25. Vidare framförs att avstånd 
mellan egen fastighet och kvartersmarken för verksamheter är för litet i detaljplanen. 
Fastighetsägarna frågar även kring storlek på föreslagen möjlig vall i höjd och bredd och 
förespråkar en 8 meter hög vall. De ställer även frågor kring om hur planen framåt ser ut 
för en förbifart för väg 126, om den är struken eller planeras bli en förlängning mot 
Björnstorp. Fastighetsägarna ser helst att området inte bebyggs söder om detaljplanens 
föreslagna huvudgata. Vidare ställs frågan om framtida verksamheters ljudnivåer.    

Kommentar 
Detaljplanen tas fram efter dagens förutsättningar och utsikterna för framtida behov. Ut-
veckling av ny verksamhetsmark i området tillhör normal tätortsutveckling och berört om-
råde för utveckling av verksamhetsmark finns med i kommunens översiktsplan fastställd 
2008, och därefter även i den fördjupade översiktsplanen från 2017.  

För ytterligare svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Tidslinje, Av-
stånd, Buller och Vall sidan 3. 

För information om förbifart se Trafikverket yttrande s. 9 och svar till Fastighetsägare 2 
nedan. 

Fastighetsägare 2 

Fastighetsägaren framför i sitt yttrande en förhoppning om att byggnationen läggs på is 
till det kommit seriösa och faktiska intressenter till den del av Orrakullen som står färdig 
idag. Vidare framförs att de som bor i Påvelsgårdsområdet kommer påverkas i hög grad 
av både det befintliga och det planerade verksamhetsområdet, och skickar med en öns-
kan om att namninsamlingen som genomfördes före etapp 1 har betydelse för planerna 
på den fortsatta expansionen av Orrakullen. Fastighetsägaren menar att buller från väg 
25 ökat sen vegetation minskat, framför oro kring en ökad bullerpåverkan och vidare hur 
bostadsområdet påverkas negativt av verksamheter och tung trafik överlag i närheten. 
Fastighetsägaren ställer även frågan om vegetation ska återplanteras, vilket är en önskan 
som framförs i yttrandet. Orrakullen upplevs idag ”ökenliknande”, och Västra infarten 
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upplevs inte heller särskilt inbjudande och fastighetsägaren ställer frågan hur det kommer 
bli med ett dubbelt så stort, platt, sterilt, grusigt, ogästvänligt område.

Kommentar 
När det gäller naturområden och återplantering av träd har kommunen hand om de all-
männa platserna och mindre rådighet över hur de framtida fastighetsägarna på kvarters-
marken väljer att använda sin mark. I föreslagen detaljplan finns områden avsatta för na-
tur.  

Detaljplanen för Orrakullen etapp 1 antogs 2013. Angående namninsamlingen antas det 
vara den namnlista som inkom i samrådet till ”Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
2017” och som berör förslaget om en ”förbifart väg 126 nära Påvelsgård”. I samrådsredo-
görelsen gavs ett övergripande svar utifrån situationen då. Förbifarten finns inte med i de-
taljplanen som här föreslås och samråds. En förbifart kan inte byggas utan att det finns en 
detaljplan eller vägplan för det. 

För ytterligare svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under Buller, Vall och Tidslinje 
sidan 3. 

Fastighetsägare 3 

Fastighetsägaren framför oro för mycket buller och tung trafik. 

Kommentar 
För svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Avstånd, Trafik och Bul-
ler sidan 3. 

Fastighetsägare 4 

Fastighetsägarna har följande synpunkter i sitt yttrande: 

1. Buller och vibrationer i marken, oro kring vilken typ av industrier som ska etableras,
eventuella skador som kan uppstå på eget hus och buller från industrier och väg 25 om
skogen försvinner.

2. Oro kring hur värdet på eget hus kan påverkas och grannars oro som kan sänka värdet
på fastigheterna i området.

3. Förlorade rekreationsmöjligheter, då natur och gångstråk försvinner som används för
promenader.

4. Fråga kring varför etapp 2 planläggs nu då etapp 1 ännu inte är helt utbyggt.

Kommentar 
1. Kommunen bedömer att risken är mycket liten att bostadsområdena i närheten påver-
kas av vibrationer som skulle kunna ge skador på grund av avståndet och markens förut-
sättningar.

3. Alvesta kommuns grönstrukturprogram är utformat för att ta hänsyn till grönstråk runt
Påvelsgård. Idag är tillgängligheten låg till och inom naturen på platsen. En exploatering
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av planområdet kan bidra till ökade möjligheter att utveckla kvarvarande natur med ex-
empelvis grönstråk. Frågor av detta slag tas vidare till genomförandeprocessen. 

För ytterligare svar kring punkt 1, 2 och 4 se även ”Vanligt förekommande synpunkter ” 
under rubrikerna Buller, Vall, Fastighetsvärde och Tidslinje sidan 3. 

Fastighetsägare 5 

Fastighetsägarna framför i sitt yttrande att de undrar varför det planläggs för ny verksam-
hetsmark nu när det redan finns tillgänglig mark i närområdet. De menar att det kostar 
skattepengar. Vidare anses en byggnadshöjd på 12 meter bli för hög och en bullervall på 
5 meter för låg, samt att verksamhetsområdet hamnar för nära den befintliga bebyggel-
sen på Odlingsvägen.  

Kommentar 
För svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Tidslinje, Skattemedel, 
Vall, Buller och Avstånd sidan 3. 

Fastighetsägare 6 

”Jag önskar att bullervallen blir tillräckligt hög, samt att man inte etablerar störande verk-
samhet i närheten av villaområdet.” 

Kommentar 
För svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Vall, Buller och Avstånd 
sidan 3. 

Fastighetsägare 7 

Fastighetsägarna framför i sitt yttrande att industrimark hamnar för nära befintligt bo-
stadsområde på grund av buller från verksamheter och trafik, avgaser, lukter med mera 
som planförslaget kan medföra. I yttrandet lyfts även att byggnation på åkermark sydost 
om planområdet skulle bidra till en än mer ohållbar situation. Fastighetsägarna föreslår 
att industrimark är bättre lämpad på andra sidan väg 25 för ett ökat avstånd till bostäder. 

Kommentar 
Då endast detaljplaneområdet behandlas i detta samråd noteras tillsvidare synpunkter 
kring området sydost om planområdet och kring byggnation på andra sidan väg 25. 

Vid exemplet lukt som uppkommer efter att en verksamhet har etablerats är det upp till 
verksamhetsutövaren att se till att åtgärda felet och tillsynsmyndigheter har att se över så 
att villkor följs och beivra om otillåtna olägenheter uppkommer. 

För ytterligare svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Vall, Buller, 
Trafik och Avstånd sidan 3. 
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Fastighetsägare 8  

Fastighetsägarna undrar i sitt yttrande kring avstånd från bebyggelse till bullervall, och 
frågar vad ”cirka” betyder, om det är 100, 70 eller 50 meter, vilka byggregler som gäller 
för bullervall specifikt för höjdsättning som ifall planbeskrivningens exempel på 5 meter 
är tillräckligt med tanke på byggnadshöjd och eventuella takfläktar, samt hur beräkningar 
för avstånd till bebyggelse och bullervallens funktion görs. 

Fastighetsägarna har även frågor kring ny förbifart, och önskar en helhetsbedömning 
kring buller och avgaser som kan genereras totalt sett i området, samt varför genomfarts-
led inte är med i detaljplaneförslaget. Vidare menar de att det vore mer lämpligt att leda 
trafik från centrum till den nya planerade infarten från väster. 

Kommentar 
Den förbifart som nämns antas syfta på den som finns med i kommunens fördjupade över-
siktsplan. Förbifarten finns inte med i detaljplanen som här föreslås och samråds. En förbi-
fart kan inte byggas utan att det finns en detaljplan eller vägplan för det.  

Cirka 100 meter syftar på att vallen kan rymmas inom det område där planbestämmelsen 
”vall” finns, området mäts till att vara 100 meter brett med avrundning till närmsta tiotal. 
Det området är som närmast 100 meter ifrån bebyggelse. Då en vall byggs anpassas den 
till plats och syfte.   

När det kommer till en helhetsbild kring buller och avgaser se Planbeskrivningen 
KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET - Miljökvalitetsnormer (MKN) - MKN för luft samt 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN - Hälsa och säkerhet . 

För ytterligare svar se yttrande och svar till Trafikverket kring Trafikalstring, samt ”Vanligt 
förekommande synpunkter” under rubrikerna Vall, Buller och Avstånd sidan 3. 

Fastighetsägare 9 

Fastighetsägaren tycker inte att detta projekt ska genomföras inom överskådlig tid. Vi-
dare hänvisar fastighetsägaren till att det har satsats mycket skattemedel på Orrakullen 
etapp 1 och ställer sig tveksam till intresset för verksamhetsmark på platsen. Redan idag 
upplever fastighetsägaren att det är mycket hög ljudnivå från väg 25 samt Värnamovägen 
och menar att skogen som finns mellan Odlingsvägen och väg 25 är väldigt gles numera 
och knappt ger något bullerskydd. Att hugga ner resten av skogen för att använda till ej 
efterfrågad industrimark skulle ytterligare höja redan höga bullernivåer framför fastig-
hetsägaren. Vidare lyfter fastighetsägaren en ökad risk för inbrott i fastigheter på Påvels-
gård med argumentet att ”det kommer enligt era ritningar bara vara 50–100 meter från 
industrimark till tomtgränserna på Odlingsvägen”. Fastighetsägaren förstår heller inte 
varför Alvesta kommun ska bygga etapp 2 av Orrakullen då det redan byggs ett enormt 
industriområde nordväst om Växjö. Vidare framförs oro för att värdet på fastigheterna i 
Påvelsgård kan sjunka. 

Kommentar 
Alvesta kommun bedömer att detaljplanens genomförande inte medför ökad risk för 
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inbrott. Byggnation kan bidra till att fler människor rör sig inom tätortens gräns och skapa 
en naturlig övervakning. 

Alvesta kommun har andra konkurrensmedel än Växjö som exempelvis ett lägre markpris 
och ett läge som kan lämpa sig bättre för vissa verksamheter.  

För ytterligare svar se ”Vanligt förekommande synpunkter ” under rubrikerna Tidslinje, 
Skattemedel, Vall, Buller, Avstånd och Fastighetsvärde sidan 3. 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2021-11-18 

Sarah Henningsson 
Planarkitekt 
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