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Detaljplan för del av Lekaryd 3:24,  i Lekaryds by, 
Alvesta 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2019-03-11 – 2019-04-01. 
Under samrådstiden har tre yttranden utan erinran och tre yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har föranlett 
smärre förändringar av planförslaget. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört störningar från ökad trafik, 
buller, omfattning av föreslagen bebyggelse, avskärmning mot befintliga bostä-
der, natur- och rekreationsvärden med mera. 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Lekaryd 3.24 ska ställas ut för granskning 
enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i Lekaryds by. Planen 
möjliggör småhusbebyggelse. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, 
Alvesta bibliotek samt 
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar. 
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Polismyndigheten i Kronobergs län 

E.ON AB 

Värends räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

Yttranden med synpunkter: 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form. För fullständig ly-
delse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet. 

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen planlägger för bostäder i centrum-
nära läge och att det betonas att det är av vikt att särskild omsorg läggs vid 
utformning av bebyggelsen. Förslaget är väl överensstämmande med intent-
ionerna i kommunens översiktsplan.  
 
Länsstyrelsen vill påpeka att normalt planförfarande inte ska användas för de-
taljplaner som påbörjats efter den 31 december 2014, samt att behovs-be-
dömningen ersatts av undersökning om betydande miljöpåverkan.  
 
Länsstyrelsen anser att kommunen i planhandlingarna bör förtydliga hur dag-
vattnen ska omhändertas, samt bifoga framtagen bullerutredning i sin helhet. 

Kommentar: Granskningshandlingarna kompletteras enligt ovan. 

 
Kommunen redovisar i planhandlingarna att det behövs en ljuddämpad sida 
för att klara bullernivåerna från skidbacken i Hanaslöv och på plankartan har 
det lagts in en utformningsbestämmelse. Nattetid når ljudnivåerna upp till 49 
dBA. Om värdena överstiger 50 dBA så rekommenderas inte bostadsbyg-
gande enligt Boverkets riktvärden. Kommunen skriver också att bullerutred-
ningen har beaktat möjligheterna för en eventuell utökning av verksamheten i 
Hanaslöv.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på att det lagts i en bestämmelse i plankartan om 
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot ljuddäm-
pad sida. Dock behöver den bullerutredning som kommunen hänvisar till (ÅF 
2018), bifogas planhandlingarna i sin helhet, för att kunna granskas. 

Kommentar: Granskningshandlingarna kompletteras med bullerutredningen för 
hela Hanaslöv enligt ovan. 
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Dagvatten ska fördröjas inom den egna fastigheten och därefter ledas norrut, 
mot recipienten Spånen.  
 
Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas om dagvattenavledningen sker ge-
nom naturliga strömningar eller om det krävs någon typ av anläggning för att 
hantera vattnet. 
 
Kommentar: Granskningshandlingarna kompletteras med ett förtydligande om 
att avledningen av dagvatten sker genom naturliga strömningar. 
 

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet vill påpeka att minsta tomtstorlek måste ändras till minsta fastighets-
storlek för att överensstämma med avsett lagrum i PBL. Vid ändring behövs även 
planbeskrivningen ändras. 

Kommentar: Granskningshandlingarna justeras enligt ovan. 

 

3. Fastighetsägare 1 

Samrådsmöte mellan kommunen och byborna i Lekaryd hålls avseende trafik-
flöde och fri rörlig och framkomlighet för fotgängare, ryttare till häst m.fl. inom 
Lekaryd. Detta med anledning av detaljplan 3:21 (Lagakraftvunnen detaljplan för 
Lekaryd 3:21 m.fl. red. Anm.) 

Samrådsmöte bör även beröra helhetsbilden. 

- Hur ska tradition och förnyelse i Lekaryd harmoniseras? 
- Vilken typ arkitektonisk inriktning kan vi förvänta oss för Lekaryd och Ha-

naslövs villastad framöver? 
- Hur ser tankar om VA-utbyggnad ut? 
- Hur stringent kommer kommunen att vara vid utformningen av vägnät och 

vägstandard i Lekaryd jämfört med Hanaslövs villastad 
- Hur säkerställs ströv- och ridvägar i området? 

Detaljplan 3:24 bör kompletteras med lösningsförslag utifrån synpunkter samrå-
det. 

Kommentar: Ett samrådsmöte hölls när detaljplanen för Lekaryd 3:21 m.fl. var 
ute på samråd. Då inkom synpunkter som beaktades i nämnd plan samt även i 
rubricerad plan. För detaljplanen för del av Lekaryd 3:24 hade kommunen såle-
des redan kunskap om förutsättningarna för området varför ett samrådsmöte inte 
hölls. Emellertid har berörda fastighetsägare haft möjlighet att inkomma med syn-
punkter. 
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Rekreationsmöjligheterna är fortsatt mycket goda i området. Emellertid är 
strövstigar i skogsbrukslandskap ej en helt kommunal fråga. Stigar kan försvinna 
när skog avverkas och stigar nära bostäder kan ledas om. Kommunen ser goda 
möjligheter att rekreationen kan ske vid Hanaslöv; exempelvis går det en äldre 
stig längre öster om föreslagen bebyggelse. Därutöver finns stora strövområden i 
Hanaslövs friluftsområde. Hanaslövsområdet ska utvecklas och synpunkter emot-
tages och förs vidare in det arbetet.  

 

 

 

Förslag till beslut: Se inledningen. 

2019-04-20 

Mario Jonjic 

Planarkitekt 


