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,  .  B plariområde
Ändringen  avser  att  bestämmelse  om  byggnadshöjd

justeras  och  ändras  tiil  nockhöjd  samt  att  bestämrnelser

om  totalhöjd  för  ackumulatortank  och

exploateringsgrad  läggs  till:

h1 20  - Högsta  nockhöjd  är  20  rn

h2 35  - Högsta  totalhöjd  för  ackumulatortank  är  35 m

e1 50  % - Sförsta  byggnadsarea  är  50  % av

fastighetsarean  inom  egenskapsområdet

Planbestämmelser  markerade  med  re5tt  kryss  har  tagits  bort

100  meter

I

Genoinförandetideri  är  5  år
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planering

Sofie  von  Elern

Planarkitekt

0472-152  53

sofie.von.elern@alvesta.se

LAGAKRAFTBEVIS

Datu  m

2022-06-07

Ändring  av  detaljplan  AIII  för  del  av  Alvesta  15:11  i Alvesta  tätort  har

vunnit  laga  kraft

Samhällsbyggnadsnämnden  i Alvesta kommun  antog 2022-05-10,  E3 41 detaljplan

för  del av Alvesta  14:50  i Alvesta  tätort.

Beslut  härom  har  anslagits  på kommunens  anslagstavla  2022-05-16.

Något  överklagande  av nämndens  beslut  har  enligt  kommunens  diarium  inte  in-

kommit  under  överklagandetiden  som  gick  ut 2022-06-06.

Ovannämnda  detaljplan  har  vunnit  laga kraft  2022-06-07.

Tidigare  har  granskningsutlåtandet  översänts.

När  arkivbeständiga  handlingar  tagits  fram  kommer  dessa  att  översändas.

i tjänsten

(b,t tee..-

Sofie  von Elern

planarkitekt

Kopia till:

Länsstyrelsen  i Kronobergs  län, kronoberg@lansstyrelsen.se

Lantmäteriet,  registrator@lm.se

SBF Bygg- och miljö

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80 Alvesta

Telefoö

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

samhallsbyggnad@alvesta.se
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HANDLINGAR:
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INLEDNING

PLANENS  SYFTE  OCH  HuVUDDRAG

Gällande  detaljplan  A1 1l  syftar  till att möjliggöra  mark  för  stor-

industriändamål  inom  den  aktuella  fastigheten.  Högsta  byggnadshöjd  är

reglerad  till 8 m.

Syftet  med  ändring  av detaljplan  A1 11 för  del av fastigheten  Alvesta

15:11  är att medge  en högre  byggnation.  På så sätt  ska  ett  värmeverk

möjliggöras  inom  fastigheten.  I planen  justeras  bestämmelsen  om

högsta  byggnadshöjd  och  ändras  till nockhöjd.  Bestämmelser  läggs

även  till som  reglerar  totalhöjd  för  ackumulatortank  och  en begränsning

av exploateringsgrad,  som  tidigare  varit  oreglerat.  Ändringen  bedöms

inrymmas  inom  syftet  storindustriändamål  i den  ursprungliga

detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande  enligt 5 kap 6 9 Plan-
och  bygglagen  (SFS  2010:900,  PBL).

PLANDATA

Lägesbestämning  och  areal

Planområdet  ligger  vid llabäcksvägen  i västra  Alvesta  och omfattar  del

av fastigheten  Alvesta  15:11.  Planområdet  har  avgränsats  till den  del av

fastigheten  Alvesta  15:11  som  ligger  20 meter  in på fastigheten  från

Ilabäcksvägen.  Fastighetens  areal  är ca 1,6  ha och planområdet  avser

ett område  på ca 1,3  ha.



Markägoförhållanden

Fastigheten  ägs  av Alvesta  kommun.

TIDIGARE  ST  ÄLLNINGST  AGANDEN

Gällande  detaljplaner

Området  omfattas  av detaljplan  A1 1l  för  llabäckområdet  (antagen

1971-02-23).  Fastigheten  Alvesta  15:11  regleras  som  mark  med

ändamålet  storindustri  med  en byggnadshöjd  på maximalt  8 m.

Eftersom  ärendet  hanterar  ändring  av en gällande  detaljplan  ska

prövningen  enbart  avse  den  förändring  som  föreslås.

Planområdetiförhållande  till befintlig  plan  A 11l



la-'  -a l' -" -' -  ':  

Detaljplan  A 111, hela  plankartan.  Delar  av det  östra  området  av  plankartan  har

efter  antagandet  ersatts  med  nya  detaljplaner,  se bild  nedan.

Gällande  delar  av detaljplan  A 1ll  markeradeiturkosbIått.



Översiktsplan

Den  aktuella  fastigheten  är inom  ett område  som  i den  Fördjupade

översiktsplanen  för  Alvesta  tätort  (antagen  av KF 2017-14  -28, Fg 117)  är

utpekat  som  område  för  verksamheter  (planlagd  mark,  ej genomförd).

Planändringen  bedöms  inte  strida  mot  översiktsplanens  intentioner.

Kommunala  beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade 2021-02-23 (SBN @ 6) att förslag
till ändring  av detaljplan  ska  upprättas  och  samrådas.

Riksintressen

Berörs  inte  av planförslaget

Mellankommunala  intressen

Berörs  inte  av planförslaget

PLATSENS  FöRUTSÄTTNINGAR

Mark  och  vegetation

Marken  är sedan  tidigare  grovterrasserad.



Befintlig  bebyggelse

Fastigheten  är obebyggd.

Gator  och  trafik

Fastigheten  avsluter  till den  kommunala  gatan  llabäcksvägen.

Teknisk  försörjning

Vatten  och  avlopp  och  andra  nödvändiga  tekniska  förutsättningar  är

utbyggt  till området.

Fornlämningar

Det  finns  inga  kända  fornlämningar  i planområdet.  Ingrepp  i och  runt

fornlämningar  kan  kräva  tillstånd  enligt  2 kap.  kulturmiljölagen

("i988:950).

Om man  vid utgrävning  eller  annat  arbete  skulle  påträffa  fornlämningar

som  inte  tidigare  varit  kända,  ska  arbetet  omedelbart  avbrytas  och

Länsstyrelsen  underrättas.

Geotekniska  förhållanden

Enlig  SGUs  jordartkartering  utgörs  området  av glacial  silt. Marken

bedöms  vara  lämplig  för  byggnation  vilket  också  har  fastställts  genom

tidigare  planläggning  men  i och  med  att planändringen  medger  en högre

byggnation  kan belastningen  av marken  bli större.  Beroende  på

byggnationens  belastning  av marken  kan  någon  typ  av

förstärkningsåtgärd  bli nödvändig,  så som  pålning.  Exploatören

ansvarar  för  att utreda  och  säkerställa  byggnationens  grundläggning

utifrån  de geotekniska  förutsättningarna  på platsen.



PLANFöRSLAG

Ändrad  byggrätt

Ändringen  av detaljplanen  ger  en förändrad  byggrätt  inom  del  av

fastigheten  Alvesta  15:11.  Ändringen  avser  följande  bestämmelser:

Den  tidigare  bestämmelsen  om högsta  byggnadshöjd  8 m byts  ut mot

bestämmelsen  hl  - Högsta  nockhöjd  är 20 m. Bestämmelsen  om högre

höjd  behövs  för  att inrymma  byggnaden  för  den  planerade

verksamheten.  Att  nockhöjd  regleras  istället  för  byggnadshöjd  görs  med

hänsyn  till Boverkets  rekommendationer  om hur  höjd  på byggnader  ska

regleras.

Den  planerade  verksamheten  kommer  utöver  byggnaden  inkludera

byggnadsverk  som  en ackumulatortank  och  en skorsten,  vars  höjd

överstiger  20 m. Dessa  anläggningar  klassas  inte  som  byggnader  och

har  inte  ett yttertak.  Därmed  träffas  de inte  av Boverkets  definition  av

nockhöjd:"nockhöjd:  avstånd  från  den  medelnivå  som  marken  har  invid

byggnaden,  e1leripIanbestämmelsen  angivet  plan,  till  yttertakets  högsta

der  (BFS  2020:5).  Istället  kan  dessa  byggnadsverk  regleras  genom

totalhöjd.  Högsta  totalhöjd  för  ackumulatortank  regleras  till 35 m genom

bestämmelse  h2. Högsta  totalhöjd  för  skorsten  bedöms  inte  lämpligt  att

reglera då det är mi5öti11ståndet för verksamheten som avgör hur hög
skorstenen  ska  vara.

Den  befintliga  detaljplanen  begränsar  inte  utnyttjandegraden.  När  en

högre  höjd  på bebyggelsen  tillåts  inom  planområdet  bedöms  det

lämpligt  att begränsa  utnyttjandegraden  av fastigheten.

Utnyttjandegraden  begränsas  genom  bestämmelsen  el  - största

byggnadsarea  är 50 % av fastighetsarean  inom  egenskapsområdet.

De nya  bestämmelserna  gäller  20 min  på fastigheten  Alvesta  15:11.

Anledningen  till avgränsningen  är att den  högre  bebyggelsen  inte  ska

hamna  för  nära  vägen,  vilket  bedöms  olämpligt  ur ett  visuellt  perspektiv

avseende  bebyggelsen  förhållaRde  till gaturummet.



KONSEKVENSER  AV PLANFöRSLAGET

MiljökvaIitetsnormer  (MKN)

Ändringen  av detaljplanen  avser  endast  en justering  höjd  på byggnader

och  byggnadsverk  och en begränsning  av utnyttjandegrad.  Mängden

hårdgjord  yta i förhållande  till gällande  plan  bedöms  inte  öka,  men

möjligen  minska  i och med  begränsningen  av utnyttjandegraden.

Bedömningen  är att inga  miIjökvaIitetsnormer  påverkas  av förslag  till

ändring  av gällande  detaljplan.

Visuell  miljö  och  landskapsbild

Då byggrätten  justeras  avseende  he5jd på byggnad  och

ackumulatortank,  kan  den  planerade  anläggningen  ge en visuell

påverkan  på omgivningen  och därmed  påverka  landskapsbilden.  Det

bedöms  vara  av störst  betydelse  att  utreda  den  visuella  påverkan  vid

närliggande  bostadsområden,  då visuell  påverkan  på industriområdet

inte  bedöms  ha någon  sförre  betydelse.

En visuell  studie  har  gjorts  genom  fotomontage  utifrån  en SketchUp-

modell  med  en möjlig  ny bebyggelse  utformad  med  de högsta  höjderna

detaljplanen  tillåter,  d v s 20 m hög byggnad.  Studien  visar  tre  vyer  från

närliggande  bostadsområden  vid Fabriksgatan  och Påvelsgård.

ModelliSketchUp  som studien  utgårfrån.  Byggnad  (1) och ackumulatortank
(2) är  ritade  med  de högsta  höjderna  som detaljplanen  tillåter  (20 resp 35 m).
Skorstenen  (3) ärimodellen  55 m hög. Imodellen  har  även  en befintlig  mast
(4) intill  planområdet  på 40 m lagts  in. Masten  har  använts  som referens  för  att
säkerställa  att fotomontagen  ger  en rimlig  bild  av förväntad  påverkan.



Den visuejja  studien  har  gjorts  från tre platser  som ligger  intill  befintliga
bostäder.  Avstånden  mellan  planområdets  ytterkant  och bostäder  är  ca 400-
500 m.

Vy 1 från  gångvägen  vid Fabriksgatan.  Endast  skorstenen  skymtas  bakom
befintlig  verksamhetsbebyggelse.

9



Vy 2 från Åkarvägen,  Påvelsgård.  Skorsten,  ackumril;«tnrtenk  nch en liten  del
av byggnaden  kan skymtas  bakom  befintlig  skogsvegetation  på utmed
Värnamovägen.

Vy 3 från  jordbruksmarken  vid Sländvägen,  Påvelsgård.  Skorsten  och
ackumulatortank  blir  synliga.  Byggnaden  bedöms  till största  del döpas  av
befintlig  skogsvegetation  mellan  Värnamovägen  och planområdet.

Bedömningen  är att planändringen  och  den  planerade  anläggningen  ger

viss  men  ringa  påverkan  på den  visuella  miljön  och  landskapsbilden

genom  att framförallt  skorsten  och  ackumulatortank,  och  från  några

platser  byggnaden,  blir  synliga  vid befintlig  bostadsbebyggelse.

Byggnadsverken  bedöms  vara  element  som  man  kan  förvänta  sig i en

tätortsmiljö  och bedöms  därmed  inte  medföra  en betydande  olägenhet.

Hälsa  och  säkerhet

Platsen  har  redan  bedömts  lämplig  för  industriändamål  i befintlig

detaljplan.  Ändringen  avseende  höjd  på byggnad  och byggnadsverk

bedöms  inte  leda  till en annorlunda  bedömning  avseende  konsekvenser
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för  hälsa  och  säkerhet.  Eventuella  störningar  som  kan komma  att

uppstå  från  planerad  verksamhet  hanteras  i verksamhetens

tillståndsprocess för mi5öfar1ig verksamhet. I tillståndet avgörs vilka krav
som  kommer  ställas  för  att  minimera  påverkan.

Ekonomiska  konsekvenser

En justering  av byggrätten  för  att möjliggöra  den  planerade

verksamheten  ger  ökade  möjligheter  att nyttja  redan  planlagd

industrimark  och  befintliga  investeringar  i infrastruktur.

UNDERSÖKNING  OM  BETYDANDE  MILJÖPÅVERKAN

Om  genomförandet  av en detaljplan  antas  medföra  betydande

miljöpåverkan  ska  en miIjökonsekvensböskriöning-(MKB)  upprättas

enligt 4 kap. 34 9 PBL och enligt 6 kap. 11 9 miljöbalken. En
undersökning  görs  för  att utreda  och bedöma  om genomförandet  av en

detaljplan  kan antas  medföra  betydande  miljöpåverkan  enligt

förordningen  om MKB  (1998:905).

Förutsättningar

Planområdet  är  enligt  gällande  detaljplan  avsett  för  storindustriändamål

och  är idag  obebyggt.

Planens  styrande  egenskaper

Ändringen  av detaljplanen  medger  en förändring  av högsta

byggnadshöjd  från  8 m till högsta  nockhöjd  20 m inom  planområdet.

Utöver  det  regleras  högsta  totalhöjd  för  ackumulatortank  till 35 m.

Utnyttjandegraden,  som  i den  befintliga  detaljplanen  inte  har  någon

begränsning,  begränsas  i förslaget  till en största  byggnadsarea  på 50 %

av fastighetsarean.

Planens  tänkbara  effekter

Planändringen  bedöms  kunna  möjliggöra  för  ett nytt  värmeverk  som

förväntas  kunna  anläggas  under  genomförandetiden  (5 år). Justeringen

av byggnadshöjd  kommer  innebära  vissa  konsekvenser  avseende

visuell  miljö  och  landskapsbild.  Konsekvenserna  anses  inte  vara

betydande.

Bedömning

Ändringen  av detaljplanen  medför  ringa  konsekvenser  avseende  visuell

miljö  och landskapsbild  och  bedöms  inte  medföra  betydande

miljöpåverkan.



GENOMFöRANDE

Organisatoriska  frågor

Tidsplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande  enligt 5 kap. 6 Ffi PBL.

Planförslaget  var  utsänt  för  samråd  under  december  2021-  januari  2022  och utställt

för  granskning  under  mars  2022.  Detaljplanen  bedöms  kunna  antas  under  våren

2022.  Om ingen  överklagar  beslutet  vinner  detaljplanen  laga  kraft  tre  veckor  efter

den  tidpunkt  då planen  antagits.  Berörda  har  möjlighet  att lämna  synpunkter  i

samrådsskedet  och  i granskningsskedet.

Genomförandetid

Planens  genomförandetid  är satt  till 5 år. Genomförandetid  avser  de  frågor  som

hanteras  i planändringen.  Genomförandetiden  räknas  från  det  datum  planen  vinner

laga  kraff.  Efter  genomförandetidens  utgång  fortsätter  planens  bestämmelser

därefter  att  gälla  fram  till den  tidpunkt  då detaljplanen  ändras  eller  upphävs.

Verkan  på andra  detaljplaner

Vid  lagakraffvunnen  detaljplan  justeras  det  planbestämmelseri  detaljplan  A1 11 som

ändringen  avser.

Ekonomiska  frågor

Alvesta  Energi  AB står  för  kostnaden  för  ändringen  av detaljplanen,  vilket  har

reglerats  genom  planavtal.

Fastighetsrättsliga  frågor

Konsekvenser  på  fastiqhetsnivå

Sammanfaqri.iög  åv.konsqkQenqe;"'

Alvesta  15:11 Större  delen  av industrifastigheten  ges

en ändrad  byggrätt  genom  att högsta

byggnadshöjd  8 meter  ändras  till högsta

nockhöjd  20 m och  bestämmelser  läggs

till om högsta  totalhöjd  för

ackumulatortank  (35  m) och

utnyttjandegrad  50 %. Utanför

planområdet  kvarstår  tidigare  regleringar.

Fastig'het (utar@r p'lanområdet) 

Fastigheter  vid Ilabäcksvägen

Fabriksgatan,  Påvelsgård,

Forsdala.

Närliggande  industrifastighet  Alvesta

15:11  ges  en ökad  byggnadsrätt  i

avseende  nockhöjd  och  totalhöjd  för

ackumulatortank.  Andringen  medför

mindre  konsekvenser  visuellt.
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Konsekvenserna  bedöms  inte  medföra

betydande  olägenhet.

MEDVERKANDE  T  JÄNSTEMÄN

I samband  med  upprättade  av detaljplanen  har  planchef  Sara

Andersson  medverkat.

Alvesta  2022-04-14

Sofie  von  Elern

Planarkitekt

Planförslaget  har  antagits  av Samhällsbyggnadsnämnden

2022-05-10  g 41

Nämndsekreterare

Beslutet  har  vunnit  laga  kraft  2022-06-07
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