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Detaljplan för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad- och 
sportcenter) i Alvesta tätort 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 21 februari – 14 mars 2022. Under sam-
rådstiden har 3 yttranden utan synpunkter och 5 yttranden med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört dagvattenhantering, översvämnings-
risk, planförslagets påverkan på Ängagårdens förskola, elsäkerhet vid kraftledningen och 
redovisning i plankarta och genomförandebeskrivning.   

Inkomna synpunkter har medfört ändringar i planhandlingarna i form av exempelvis för-
tydliganden kring dagvatten, översvämning och buller, mindre ändringar gällande trafik-
lösningar, reglering av bestämmelser ut översvämningsperspektiv, förändringar i byggrät-
ten samt redaktionella justeringar.  

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

• Planförslag för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad och sportcenter) skall stäl-
las ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

• Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av sporthall/kulturarena i anslutning till 
befintlig sport- och simhall. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en ny trafikförbin-
delse till intilliggande bostäder och förskola då den nuvarande förbindelsen påverkas av 
byggnationen.  

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2022-02-21 – 2022-03-14. Under sam-
rådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Centralplan 1, Al-
vesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats www.alvesta.se/planer. 

Ett samrådsmöte hölls på Virda bad och sportcenter måndagen den 7 mars kl 17.30. In-
bjudan till samrådsmöte fanns i missiv samt i annons i Smålandsposten 2022-02-19. 
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Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar eller missiv med 
information om var handlingar fanns tillgängliga. Informationsblad har även satts upp i 
trapphusen  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Wexnet Nät 

Polismyndigheten 

Värends räddningstjänst 

 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Utbildningsförvaltningen 

E.ON 

Lantmäteriet 

Region Kronoberg 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form med kommentarer:  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsstäl-
lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen. 

Överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett vattendrag av 
riksintresse. Länsstyrelsens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte på-
verkar riksintresset. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, 
till exempel kommenteras i planbeskrivningen. Länsstyrelsen saknar en tydlig motivering 
till bedömningen att planens genomförande inte kommer att påverka miljökvalitetsnor-
merna (MKN) för vatten. 
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För att inte påverka uppnåendet av MKN i recipienten för dagvattnet är det viktigt att se 
till att flödet till recipienten inte ökar och att förorenat dagvatten genomgått fullgod re-
ning innan det når recipienten. 

Hälsa och säkerhet 

Översvämning/klimatanpassning 

Kommunen beskriver på ett bra sätt risken för översvämning i planområdet. Bland annat 
redovisas lågpunktskartering och åtgärder som krävs innan byggnation i den nordöstra 
delen av planområdet. Däremot säkerställs det inte på vilken höjd ny bebyggelse ska pla-
ceras på i förhållande till risken för översvämning, vilket är lämpligt att göra. 

Vi anser också att översvämningsrisken i planområdets södra del bör beskrivas tydligare 
utifrån den möjliga byggrätten. Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till ett förändrat 
klimat där risken för skyfall ökar i framtiden. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom 
planområdet. 

Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. 

Buller 

Kommunen beskriver trafik och hastighet inom planområdet som låg, men också att flyt-
ten av gemensamhetsanläggningen kommer innebära en ökning av trafik utanför försko-
lan.  

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver komplettera med en kommentar/bedömning 
av bullernivåerna i området, exempelvis kan Boverkets skrift Hur mycket bullrar trafiken? 
vara till stöd i bedömningen. Beräkningar av trafikbuller bör redovisas utifrån förväntat 
scenario för år 2040. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 
§§ MB. 

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 strategisk miljöbedömning har därmed inte upp-
rättats. 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning. 

Rådgivning om allmänna intressen enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 
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Det föreslagna området är redovisat som offentlig verksamhet och fritidsanläggning i 
kommunens fördjupade översiktsplan, antagen år 2017. 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. 

Social robusthet 

Barnperspektiv 

Eftersom det antas att ett genomförande av planförslaget kommer innebära ökad trafik 
utanför den befintliga förskolan, anser vi att det behövs en kommentar/bedömning av 
bullernivåerna i området. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede ta upp barnperspektivet i planeringen för att säkerställa 
en attraktiv, stimulerande och trygg miljö. 

Vatten, avlopp och dagvattenhantering 

Enligt planförslaget tillåts det att hela planområdet hårdgörs. Därför är det positivt att det 
har lagts in en planbestämmelse om att fördröjningsmagasin ska finnas. Bestämmelsen 
gäller dock endast fastigheten Pelikanen 4, det framgår inte om det kommer ske någon 
fördröjningsåtgärd för dagvatten från resterande planområde, vilket bör förtydligas i 
handlingarna. 

Länsstyrelsen saknar också en bedömning av behovet av reningsåtgärder av dagvatten. 
Om reningsåtgärder och övriga fördröjningsåtgärder är en förutsättning för att uppnåen-
det av miljökvalitetsnormerna inte ska påverkas för recipienten, behöver det förtydligas i 
planhandlingarna. 

Krav/anspråk enligt annan lagstiftning 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild ar-
keologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i sam-
band med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen 
meddelas utan dröjsmål. 

Kommentar  

Sedan samrådet har vissa förändringar och förtydliganden gjorts i planförslaget angående 
dagvattenhanteringen. Förtydligande har gjorts kring miljökvalitetsnormer för vatten. Be-
stämmelser har lagts till i detaljplanen för att säkerställa bebyggelsens placeras på lämp-
ligt sätt i förhållande till risken för översvämning och förtydliganden kring översvämnings-
risken har gjorts. 

Alvesta kommun framför följande förtydligande kring trafiken utanför förskolan. Den tra-
fik som går på den befintliga gemensamhetsvägen (Ängagårdsvägen) som passerar ut-
med förskolans friyta, flyttas till kraftledningsgatan som passerar utanför förskolans en-
tré. Detta innebär alltså en ökning av trafik utanför entrén till förskolan men inte en ök-
ning av trafiken utmed förskolans fastighet överlag och därmed bedöms inte bullret vid 
förskolan öka. En bedömning avseende buller har emellertid lagts till i planhandlingarna. 
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Utbildningsförvaltningen 

Vi tycker det är positivt med en ny idrottshall, då vi ser stora fördelar för både personal, 
kollegor och våra elever, men självklart också för alla ungdomar och föreningsverksam-
heter i Alvesta. 

Vi vill däremot framhäva vår oro för trafiksituationen utanför förskolan som kommer att 
påverka barn, vårdnadshavare och personal i hög grad såväl under själva byggnationen 
som efteråt. 

Vi kräver därför en trafiksituation som blir säker utifrån barnens, personalens och vård-
nadshavares perspektiv. I detta område promenerar majoriteten av familjerna till och 
från förskolan. Detta förutsätter att ni tillskapar säkra gångvägar, tydliga övergångsstäl-
len, hastighetsbegränsande åtgärder, samt fler och säkrare parkeringsplatser. 

Det är också av största vikt att själva trafiken hamnar så långt västerut från förskolans 
framsida som möjligt. Vi förespråkar att den nya infarten anläggs under kraftledningen. 

Barn och personal kommer att påverkas negativt av ljud orsakat av markberedning, bygg-
nation och byggtrafik. Vi efterlyser därför en plan som i möjligaste mån tar hänsyn till 
verksamhetens schema och lägger de mest högljudda momenten på tider där verksam-
heten påverkas så litet som möjligt. 

En stor del av Ängagårdens förskolegård kommer att tas i anspråk för nybyggnationen 
och påverka utemiljön negativt. Därför vill vi att ni ser till att den tomt på 3000 kvm som 
finns i anslutning till gården och som har erbjudits oss som ersättning, görs iordning och 
utrustas för förskolans verksamhet i samråd med förskolans barn och personal. 

Kommentar  
På grund av elsäkerheten vid kraftledningen kan vägen utmed kraftledningen inte flyttas 
närmre kraftledningen, utan befintlig vägsträcka måste hållas. Kommunen bedömer att 
det fortfarande går att att säkerställa en god trafiksäkerhet genom avgränsande åtgärder 
mot förskolans fastighet. Trafiken utmed gatan bedöms som låg. Kommunen kommer ut-
reda behov av ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gemensamhetsanlägg-
ningen.  

Parkeringsplatserna under kraftledningen kommer inte kunna bevaras p.g.a. elsäkerheten 
men det bedöms finnas möjligheter att tillskapa parkeringsplatser inom förskolefastig-
heten. Förskolefastigheten har också servitut för att nyttja parkeringsplatserna i den 
västra delen av fastigheten Pelikanen 5.  

Alvesta kommun ska tillsammans med Allbohus planera för åtgärder mot gatan, parke-
rings- och angöringsmöjligheter samt utveckling och iordningställande av friyta i samråd 
med förskoleverksamheten. Åtgärder för att minska påverkan på förskoleverksamheten 
under byggtiden diskuteras mellan exploatör och förskoleverksamheten. Dessa frågor 
hanteras utanför detaljplanen. 
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E.ON 

Inom föreslaget område har E.ON ett befintligt regionalt elnät som består av 130 kV luft-
ledningen LAMMHULT-ALVSTA (mörk orange linje) och 50 kV luftledningen ALVESTA T–
MOHEDA (ljus orange linje), se bifogad karta. 

Kraftledningen enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-
FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd 
över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser.  

För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte gö-
ras avkall på el, person eller driftssäkerhet. Bland annat får markhöjden ej förändras un-
der eller invid ovannämnda luftledningar. 

I kap 6 § 6 med tillhörande tabell (ELSÄK 2008:1) skall inom detaljplan samt vid korsning 
av allmän väg den lägst belägna spänningsförande ledarens höjd över marken uppgå till 
minst 7,5 meter för 130 kV och 7 meter för 50 kV. 

Om nya vägar kommer att korsa ledningarna måste kontroller av avstånd mellan väg och 
strömförande linor göras. Underlag rörande dessa korsningar måste översändas, med 
måttangivelser i förhållande till närmsta stolpe och +höjder i förhållande till befintlig mar-
knivå.  

Vid parallellgång med väg skall ett minsta avstånd mellan vägkant och närmsta strömfö-
rande lina vara minst 10m. Vilket även gäller för gemensamhetsanläggning. 

Kan man inte upprätthålla ovan säkerhetsavstånd så ska befintlig väg hållas. 

E.ON noterar att det i plankartan finns utlagt ett n1-område i vår ledningsgata där parke-
ring är tillåten. Inga parkeringar får placeras under eller invid ledningarna. Parkering re-
gleras som byggnad och således gäller även här ett avstånd på 10 meter från närmsta 
strömförande lina. 

Om belysningsstolpar som sätts ut måste man vara extra vaksam över avstånden till kraft-
ledningen så att de placeras på behörigt avstånd från faslinan. Om exempelvis en 12 me-
ter hög belysningsstolpe monteras får denna inte placeras närmre strömförande lina än 
14 meter, horisontellt mått. 

Är det mindre belysningsstolpar får dessa inte placeras närmare än 6 meter horisontellt 
från närmsta strömförande lina. Detta för att kunna byta lampor utan att komma inom 
den zon som kräver ESA utväxling, se bifogat dokumentet ”arbete nära friledning” 

Belysning skall vara utförd på ett sådant sätt att den inte kan komma i kontakt med spän-
ningsförande linor. Vid påkörning och belysningsstolpen som faller mot ledningen skall en 
frigång mellan armatur och linor vara minst 2 meter. 

Uppgifter om längd på stolpar samt placering behövs för vidare bedömning. 

Inga elektriskt ledande material t.ex. belysnings kablar får förläggas inom en radie på 50 
meter från närmsta jordade del på kraftledningens stolpar. Avståndet kan minskas om be-
lysningskabel förläggs i vattentät plastslang på så lång sträcka att isolationsavståndet upp-
nås. 
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Men inte utan ledningsägarens medgivande får inte kabel med rör av plast förläggas när-
mare än 10 meter från luftledningsstolpe eller stag. Avståndet är satt för att arbete runt 
stolpen ska kunna utföras utan att kabel påverkas samt att arbete på kabel ska kunna ut-
föras utan att stolpe och stag påverkas av underminering i marken. 

E.ON noterar att ett E1-område är utsatt i plankartan med planbestämmelser för ”Hög-
spänningsledning”. Dock måste plankartan säkerställa så att 130 kV ledningen har ett 40 
meter brett skyddsområde och för 50 kV ledningen gäller ett 30 meter brett skyddsom-
råde, med ledningarna i mitten.  

Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid be-
teckningen l: ”Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning. Inom området får inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, 
ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara 
för ledningen”  

Vi vill upplysa om att vi har för avsikt att bibehålla vårt regionala ledningsnät i befintlig 
sträckning och utförande och det är således viktigt att inte anläggningarna påverkas. 
Verksamhetsutövaren måste anpassa sin verksamhet enligt gällande föreskrifter och re-
striktioner.  

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i sam-
band med pågående verksamhet bekostas av exploatören. 

Kommentar  

Enligt avstämning med E.ON ligger kraftledningarna på tillräcklig höjd över marken.  

Efter diskussioner med E.ON efter samrådet har Alvesta kommun fått tillåtelse att nyttja 
den befintliga vägen i kraftledningsgatan för infart till bostäder och förskola så länge den 
befintliga vägen inte breddas. Gemensamhetsanläggningens utbredning i plankartan har 
därmed ändrats till att omfatta den befintliga vägen. 

Bestämmelsen om att parkering tillåts inom kraftledningsgatan har tagits bort. Hantering 
av befintliga parkeringsplatser löses utanför detaljplanen. 

Belysning och elkablar hanteras inte inom detaljplanen, men noteras till planens genomfö-
rande. Fastighetsägaren ansvarar för att belysning mm uppfyller kraven i elsäkerhetsföre-
skrifterna.  

Formuleringen ”Marken ska vara tillgänglig för allmän luftledning. Inom området får inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, 
ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara 
för ledningen” har lagts till i planbeskrivningen avseende användningsområdet E1 – Hög-
spänningsledning. Alvesta kommun har inte möjlighet att utöka användningsområdet ut-
anför fastighetsgränsen i kraftledningsgatan. E.ON har befintliga ledningsrätter för hög-
spänningsledningarna. Om E.ON vill utöka ledningsrätternas omfattning får E.ON ansvara 
för att ansöka om detta.  
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Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

VILKA BESTÄMMELSER AVGRÄNSAS AV SEKUNDÄRA EGENSKAPSGRÄNSER?  

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller vilka 
planbestämmelser som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta gör att 
planen inte är tillräckligt tydlig i sin reglering.  

Beroende på vad kommunen avser reglera med sekundära egenskapsgränser (Lantmäte-
riet gissar på g1 och x1) behöver inte två n1 skrivas på områdena bredvid varandra då de 
endast skiljs av en sekundär egenskapsgräns och inte av en vanlig egenskapsgräns. (Förut-
satt att kommunen inte även vill reglera n1 med sekundära egenskapsgränser.  

GRUNDKARTA  

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 
grundkartan saknas.  

I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 
redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastig-
het på plankartan.  

Område för befintlig gemensamhetsanläggning saknas i teckenförklaringen samt är otyd-
ligt redovisat på plankartan.  

De områden som i grundkartan är betecknade med svagt prickade linjer beskrivs som ser-
vitutsområde i innehållsförteckningen. I praktiken är dessa ledningsrätter och inte servi-
tut.  

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  

Laghänvisningar saknas för planbestämmelserna. Finns varken i plankartan eller i planbe-
skrivningen 

Delar av planen som bör förbättras  

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER  

Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets 
rekommendationer i BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av planens inne-
håll i en plankarta. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter 
och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:  

Texten under Genomförandetid slutar mitt i en mening och bör anges i år istället för i må-
nader.  

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER?  

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och eventu-
ella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt för 
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allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till exem-
pel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft 
upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidi-
gare utanför det nu aktuella planområdet.”  

Lantmäteriet noterar att en beskrivning av gällande planer finns på sidan 3 i planbeskriv-
ningen men att texten om påverkan på sidan 20 bör utvecklas. 

KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL FASTIGHETSBILDNING  

Det anges inte något om vem som bekostar upphävningen av befintlig ledningsrätt för 
fjärrvärme som behövs för genomförandet av detaljplanen. (För övriga åtgärder har ni be-
skrivit detta bra.)  

ERSÄTTNING FÖR MINSKNING AV GA  

Gemensamhetsanläggningen Pelikanen ga:1 behöver som en följd av planförslaget om-
prövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a § 
anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala er-
sättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en skada. I planbeskriv-
ningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera gäller när en ge-
mensamhetsanläggning minskas i omfattning.  

Detsamma står det inget beskrivet om det nya utrymme som gemensamhetsanlägg-
ningen kommer att ta i anspråk och eventuell ersättning för detta.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

PLANBESTÄMMELSE FINNS MEN SYNS DÅLIGT I PLANKARTAN  

Bland planbestämmelserna finns bestämmelsen markreservat för allmännyttig gång- och 
cykeltrafik med beteckningen x1. Lantmäteriet har hittat beteckningen på plankartan 
men den hade kunnat bli tydligare då den syns dåligt.  

KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 METERS LÄGESOSÄKERHET  

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket 
god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det 
är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen.  

BESKRIVNING AV HUR x-OMRÅDET SKA GENOMFÖRAS OCH SKÖTAS  

I planen finns ett x-område utlagt, men det finns mycket lite omnämnt i planbeskriv-
ningen om x-området eller hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet noterar att Al-
vesta kommun i detta fall äger marken och att gc-vägen är befintlig men vill ändå upplysa 
om följande vad gäller x-områden:  

Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen endast att byggnads-
nämnden inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda en rättighet för all-
mänhetens tillträde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock 
att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet.  
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Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska ordna 
en rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta.  

Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x-områden. 
Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller det därför rimligen på kommu-
nen att ordna detta.  

Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden sedan man 
t.ex. skapat rättighet för området.  

Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare, inte vill upp-
låta en sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen små möjligheter att 
tvinga sig till en sådan rätt. För att vara säker på att få tillträde till fastigheten behöver 
normalt sett rättigheten säkras upp innan planen antas.  

Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området krävs det 
dessutom att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska vara 
möjligt att bilda ett servitut på x-området i en lantmäteriförrättning.  

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med anledning av 
att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Om det ovanstående innebär problem för 
kommunen borde det kanske övervägas att lägga ut området för gång- och cykeltrafik 
som allmän plats istället för som x-område? 

Kommentar  
Sekundära egenskapsgränser har tagits bort i granskningsförslaget.  

Aktualitetsdatum för grundkartan framgår på plankartan. Fastighetsförteckningen har 
försetts med datum för upprättande. 

Fastighetsbeteckningar finns med i grundkartan och redovisas utifrån Lantmäteriets data.  
Några fastighetsbeteckningar har lagts till där det är otydligt enligt datan.  

Gemensamhetsanläggningen redovisas med beteckningen GA i grundkartan. Den befint-
liga gemensamhetsanläggningen har tydliggjorts i kartmaterialet i planbeskrivningen.  

Lagstiftningen hänvisas till i planbeskrivningen. Det finns inget lagkrav på att redovisa lag-
hänvisningar för planbestämmelserna. 

Genomförandetiden ska enligt Lantmäteriets nationella informationsspecifikation anges i 
månader. 

Alvesta kommun anser att texten i genomförandebeskrivningen avseende Verkan på 
andra detaljplaner är tillräckligt tydlig för att beskriva hur befintliga planer påverkas. 

Ansvar för förrättningskostnader avseende upphävande av ledningsrätt har förtydligats.  

Detaljer kring omprövningen av gemensamhetsanläggningen redovisas inte i detaljplanen.   

X-området och information kring servitut har förtydligats i plankartan och planbeskriv-
ningen. 

Alvesta kommun gör bedömningen att fastighetsgränserna är korrekta.  
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Region Kronoberg 

Region Kronoberg ser positivt på planen och möjliggörandet av en ny sporthall/kultura-
rena samt säkerställandet av trafikförbindelser till intilliggande bostäder och förskola. I 
detta sammanhang är det dock viktigt att tillgängligheten till Grönkullaskolan ej får för-
sämras för rådande skolbusstrafik. Det är framförallt den planerade bussparkeringen som 
inte får ta för mycket plats vid vändslingan. Därför rekommenderar Region Kronoberg att 
Alvesta kommun kontaktar och upprättar en dialog med Länstrafiken för gällande detalj-
planering.  

Kommentar  
Informationen i planhandlingarna avseende bussparkering har förändrats till att busspar-
kering till sport- och simhallen i första hand ska lösas inom den egna fastigheten samt att 
lösningar för bussparkering anslutning till Grönkullavägen kräver dialog med Länstrafiken 
Kronoberg. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2022-04-25 

 

Sofie von Elern 
Planarkitekt 
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