
 

     2015-01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsunderlag 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap miljöbalken 

Sjöparken, Alvesta kommun 

 

Alvesta kommun     ÅF Infrastructure AB  

 

Magnus Wigren     Karl Magnus Adielsson 

 



 

     2015-01-08 

 

Samrådsunderlag vattenverksamhet Sjöparken Alvesta kommun 2015-01-15.docx  sida 2 (45) 

Innehållsförteckning 

1 Saken ...................................................................................... 6 

2 Administrativa uppgifter ............................................................. 6 

3 Inledning .................................................................................. 7 

3.1 Läge och områdesbeskrivning ................................................ 7 

3.2 Avgränsning vattenområdet .................................................. 8 

3.3 Lagstiftning ......................................................................... 9 

3.3.1 Vattenverksamhet .......................................................... 9 

3.3.2 Strandskydd .................................................................. 9 

3.3.3 Syfte med samrådsunderlaget ......................................... 9 

4 Lokalisering och rådighet .......................................................... 10 

4.1 Lokalisering ....................................................................... 10 

4.2 Rådighet ........................................................................... 10 

5 Nuvarande förhållanden, tillstånd mm ........................................ 11 

5.1 Planförhållanden ................................................................ 11 

5.1.1 Översiktsplan ............................................................... 11 

5.1.2 Detaljplan ................................................................... 11 

5.2 Riksintressen ..................................................................... 11 

5.3 Övriga regleringar .............................................................. 11 

5.4 Befintliga anläggningar ....................................................... 12 

5.5 Natur- och kulturvärden ..................................................... 12 

5.6 Markföroreningar ............................................................... 14 

5.7 Sjön Salen ........................................................................ 15 

5.7.1 Fiskfauna .................................................................... 16 

5.8 Näringsstatus .................................................................... 16 

5.9 Åtgärder för minskad eutrofiering (övergödning) i sjön Salen .. 17 

5.10 Miljökvalitetsnormer ......................................................... 18 

6 Verksamhetens omfattning och utformning ................................. 19 

6.1 Planerade åtgärder inom vattenområdet ............................... 19 

6.1.1 Kvartersmark ............................................................... 20 

6.1.2 Allmän plats Park ......................................................... 21 

6.1.3 Allmän plats Vattenområde (sjön Salen).......................... 21 



 

     2015-01-08 

 

Samrådsunderlag vattenverksamhet Sjöparken Alvesta kommun 2015-01-15.docx  sida 3 (45) 

6.1.4 Nya byggnader inom byggrätten .................................... 23 

6.2 Brygga / pir vid byggrätten ................................................. 24 

6.3 Småbåtshamn ................................................................... 26 

6.3.1 Brygganläggning .......................................................... 26 

6.3.2 Nedfartsramp .............................................................. 27 

6.3.3 Parkeringsplatser ......................................................... 27 

6.3.4 Uppläggningsplatser ..................................................... 27 

7 Miljökonsekvenser (förutsedd miljöpåverkan) ............................. 28 

7.1 Byggskedet ....................................................................... 28 

7.1.1 Markutfyllnad ............................................................... 28 

7.1.2 Muddring ..................................................................... 29 

7.1.3 Buller .......................................................................... 29 

7.1.4 Lukt ............................................................................ 29 

7.1.5 Radon ......................................................................... 29 

7.2 Driftskedet ........................................................................ 30 

7.2.1 Markförhållanden ......................................................... 30 

7.2.2 Ytvatten ...................................................................... 30 

7.2.3 Grundvatten ................................................................ 31 

7.2.4 Natur och friluftsliv ....................................................... 31 

7.2.5 Fisk ............................................................................ 31 

7.2.6 Fågel .......................................................................... 31 

7.2.7 Friluftsliv ..................................................................... 32 

7.2.8 Landskap och kulturvärden ............................................ 32 

7.3 Vattenområdet - sjön Salen ................................................ 32 

7.3.1 Muddring - effekter och konsekvenser............................. 33 

7.3.2 Effekter på friluftsliv och strandområde ........................... 33 

7.3.3 Effekter på naturvärden ................................................ 34 

7.4 Småbåtshamn ................................................................... 34 

7.4.1 Utsläpp & miljöstörningar .............................................. 34 

7.4.2 Buller och störning ....................................................... 34 

7.4.3 Akvatiska naturvärden .................................................. 35 

7.4.4 Utsläpp och dagvattenhantering ..................................... 35 

7.4.5 Strömförhållanden ........................................................ 35 

7.4.6 Muddring ..................................................................... 36 

  



 

     2015-01-08 

 

Samrådsunderlag vattenverksamhet Sjöparken Alvesta kommun 2015-01-15.docx  sida 4 (45) 

7.5 Båtramp ........................................................................... 36 

7.6 Störningar ........................................................................ 37 

7.6.1 Farligt gods ................................................................. 37 

7.6.2 Buller .......................................................................... 37 

7.7 Samlad bedömning av åtgärdernas konsekvenser .................. 37 

8 Skadeförebyggande åtgärder (skyddsåtgärder) ........................... 38 

8.1 Muddring och rensning ....................................................... 38 

8.2 Bryggor & pirar .................................................................. 39 

8.3 Båttvätt ............................................................................ 39 

8.4 Schaktning och fyllning ....................................................... 40 

9 Kontroll .................................................................................. 40 

10 Sjösänkningsföretaget Salen ................................................... 40 

11 Strandskydd ......................................................................... 41 

11.1 Åtgärder som kan beröra strandskyddet ............................. 41 

11.2 Särskilda skäl .................................................................. 41 

12 Allmänna hänsynsregler ......................................................... 42 

13 Laglighetsförklaring ............................................................... 42 

14 Nyttan av verksamheten ........................................................ 43 

14.1 Allmän nytta .................................................................... 43 

14.2 Enskild nytta ................................................................... 43 

  



 

     2015-01-08 

 

Samrådsunderlag vattenverksamhet Sjöparken Alvesta kommun 2015-01-15.docx  sida 5 (45) 

15 Kostnader, skador och olägenheter .......................................... 44 

16 Avvägning mellan nytta och skada ........................................... 44 

17 Samråd ................................................................................ 44 

18 Utredningsbehov ................................................................... 45 

19 Medverkande tjänstemän och konsulter .................................... 45 

20 Referenser ............................................................................ 45 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Saneringsrapport 

Bilaga 2: Klassning markanvändning 

Bilaga 3: Geoteknisk markundersökning 

Bilaga 4: PM Sediment-, vatten- och jordprovtagning 

 

  



 

     2015-01-08 

 

Samrådsunderlag vattenverksamhet Sjöparken Alvesta kommun 2015-01-15.docx  sida 6 (45) 

1   Saken 

I ansökan om tillstånd kommer att ingå byggnation av bostadshus upp 

till sju våningar. Ansökan omfattar även viss markuppfyllnad, kajer, 

bryggor samt småbåtshamn m.m. vid utvecklingsområdet Sjöparken i 

Alvesta. Även muddring och deponering av muddermassor vid 

Aringsås-deponin i Alvesta kommun avses ingå i ansökan. 

2   Administrativa uppgifter 

Sökande    Alvesta kommun 

Adress    Centralplan 1; 342 80 Alvesta 

Telefon    0472-150 00 vx 

E-post     magnus.wigren@alvesta.se 

Organisationsnummer  212000-0639 

Kontaktpersoner   Magnus Wigren, Patrik Karlsson 

Berörda fastigheter Aringsås 19:1 och Aringsås 19:27 Alvesta kommun 

  

Figur 1. Utvecklingsområdet Sjöparken i Alvesta, som denna samrådshandling avser, är belägen 
mellan järnvägen södra stambanan och norra spetsen av sjön Salen, centralt i Alvesta tätort. 
Avgränsning av ytor som avses ingå i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken, framgår av röd och blå begränsningslinje i ortofotot ovan. 
Kvartersmark = röd begränsningslinje  Allmän platsmark = blå begränsningslinje 

mailto:magnus.wigren@alvesta.se
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3   Inledning 

Föreliggande dokument är ett underlag till samråd avseende 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för genomförande av 

detaljplan för Sjöparken i Alvesta, Alvesta kommun. 

Processen för tillståndsansökan är följande; 

3.1   Läge och områdesbeskrivning 

Sjöparken är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om 

spårområdet (södra stambanan). I söder gränsar området till sjön 

Salen, i öster till Sjöparken samt i norr till mark planlagd för parkering.  

Planområdet i gällande detaljplan omfattar 2,8 ha, varav 0,8 ha är 

vatten. 

Aktuellt område för ansökan om vattenverksamhet omfattar ca 1,5 ha 

varav ca 0,4 ha är byggrätt enligt detaljplanen för hus upp till sju 

våningar och ca 1,1 ha är allmän plats, park och vattenområde. 

Figur 2 (ovan) Avgränsning av ytor som avses ingå i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 

11 kap miljöbalken, framgår av röd och blå begränsningslinje i ortofotot ovan. 

Kvartersmark = röd begränsningslinje  Allmän platsmark = blå begränsningslinje 

 

Kvartersmark = röd begränsningslinje  Allmän platsmark = blå begränsningslinje 

Samråd
Beslut 
BMP

Ansökan 
och MKB

Prövning 
domstol

Dom
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3.2   Avgränsning vattenområdet 

Definitionen av vattenområde enligt miljöbalken är ett område som 

täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd. I aktuellt område 

bedöms beräknat 100-årsflöde utgöra högsta förutsebara vattenstånd.  

Enligt DHI:s1 översvämningskartering från 2009 är sjön Salens 

vattenyta vid 100-årsflöde +143,5 (RH 2000). Medelvattenståndet i 

sjön Salen är år 2014 +141,9 (RH2000). Ovanstående illustration visar 

det vattenområde som berörs av exploateringsprojektet. 

Avgränsningen av det område som berörs av, i samrådshandlingen 

föreslagna, åtgärder framgår av figur 2 och 3 ovan. Området är 

samma som avgränsningen av detaljplan A211 Sjöparken - byggrätt 

och strandkant som vann laga kraft 2014-06-18 

 

                                       
1 DHI, 2009-01-09, DHI. MIKE 11 modellering av Lekarydsån och Salen. 

Figur 3. Vattenområdet, d.v.s. högsta förutsebara vattenstånd = 100 årsflöde i detta 

fall är det gulmarkerade området i figuren ovan. De ytor som avses ingå i ansökan om 

tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, framgår av röd och blå 

begränsningslinje i ortofotot ovan. 

Kvartersmark = röd begränsningslinje Allmän platsmark = blå begränsningslinje 
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3.3   Lagstiftning 

3.3.1   Vattenverksamhet  

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken 

(1998:808), samt i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet och förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamhet m.m.  

För vattenverksamhet krävs det som huvudregel tillstånd enligt 11 

kap. 9 § miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos mark- 

och miljödomstolen. Alvesta tätort ligger inom det geografiska område 

som Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ansvarar för. 

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. En del av 

processen med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning är att hålla 

samråd med dem som kan antas bli berörda.  

3.3.2   Strandskydd  

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna 

för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bestämmelserna 

om strandskydd finns i 7 kap. 13 – 18 h §§ miljöbalken.  

Kommunen har som huvudregel rätt att besluta om 

strandskyddsdispens om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 

miljöbalken. Kommunen får också som huvudregel med stöd av 4 kap. 

17 § plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan, om 

det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i 

anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Tillstånd enligt miljöbalken innebär att strandskyddsdispens inte 

erfordras enligt 7 kap 16 § punkt 2 miljöbalken (vilket alltså gäller för 

den sökta vattenverksamheten) 

3.3.3   Syfte med samrådsunderlaget 

Detta samrådsunderlag ska användas som informationskälla och 

utgångsmaterial under samrådet inför tillståndsansökan för 

vattenverksamhet i utvecklingsområdet Sjöparken. De synpunkter och 

den information som samlas in under samrådet kommer att 

sammanställas i en samrådsredogörelse där det också ska framgå hur 

den nya informationen påverkar tillståndsansökan. 
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4   Lokalisering och rådighet 

4.1   Lokalisering 

Avgörande för val av plats är dels områdets strategiskt viktiga läge i 

tätorten Alvesta där närhet till service och kultur m.m. i Alvesta 

centrum, närhet till resecentrum och optimala möjligheter till kollektivt 

resande, samt närhet till sjön Salen spelar en avgörande roll för 

områdets attraktivitet.  

4.2   Rådighet 

Den planerade vattenverksamheten föreslås lokaliseras till 

fastigheterna Aringsås 19:1 och Aringsås 19:27, se karta tillhörande 

fastighetsförteckningen för detaljplanen ovan. Alvesta kommun har 

således rådighet (äganderätt) över mark och vatten inom det aktuella 

området där verksamheten avses bedrivas. Fastigheternas läge 

framgår av karta tillhörande fastighetsförteckningen (se figur ovan). 

Av figuren framgår även att inga servitut, nyttjanderätter eller annan 

rättighet som finns registrerad i Lantmäteriets fastighetsregister finns 

inom de ytor som denna samrådshandling avser. 

Figur 4. Markägare för de två berörda fastigheterna Aringsås 19:1 och Aringsås 19:27 är 
Alvesta kommun. Karta tillhörande fastighetsförteckning för gällande detaljplan. 

Kvartersmark = röd begränsningslinje  Allmän platsmark = blå begränsningslinje 
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5   Nuvarande förhållanden, tillstånd mm 

5.1   Planförhållanden 

5.1.1   Översiktsplan  

I översiktsplanen från 2008 är området Sjöparken utpekat som 

omvandlingsområde med anslutning till resecentrum samt med en 

korridor mot vattnet för rekreation. 

5.1.2   Detaljplan  

För området gäller detaljplan A211 Sjöparken - byggrätt och 

strandkant, som vann laga kraft 2014-06-18, vilken reglerar markens 

användning till bostäder, handel, kontor, park och vattenområde. 

Planens genomförandetid är 5 år från det planen vann laga kraft, 

d.v.s. t.o.m. 2019-06-18. 

5.2   Riksintressen 

Föreslagna åtgärder påverkar inte riksintresset södra stambanan 

negativt då gällande detaljplan utformats med hänsyn tagen till 

järnvägen. Projektet som denna samrådshandling beskriver bedöms 

tillsammans med anläggandet av resecentrum som positiva åtgärder 

för utveckling av riksintresset. 

Området som ansökan gäller omfattas ej direkt av riksintressen. 

Däremot kan området indirekt påverka och påverkas av järnvägen 

som passerar genom centrala Alvesta, som ingår i riksintresse för 

kommunikationer - Södra stambanan samt Kust till kustbanan. Både 

spår och spåranläggningar samt stationer ingår i riksintresset.  

5.3   Övriga regleringar 

Området berör Salens sjösänkningsföretag enligt Kungliga Majestätets 

dom 1930. Inga åtgärder som avses genomföras bedöms påverka 

tillflöden eller utflöden av vatten från sjön i sådan omfattning att 

villkoren för sjösänkningsföretaget påverkas. 

Inga av de vattenverksamheter som föreslås i denna ansökan syftar 

heller till att förändra medelvattenståndet i sjön. 

Vatten som tillförs sjön från hårdgjorda ytor fördröjs innan utsläpp. 

Därför minskar även variationerna av volymen tillfört dagvatten, med 

målet att de även efter genomfört projekt skall vara så lika nuläget 

som möjligt.  

Muddring och rensning avses utföras endast i begränsad omfattning.  
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Enligt Lantmäteriets fastighetsregister finns inom fastigheterna 

Aringsås 19:1 och 19:27 ett antal ledningsrätter och servitut. Det är 

dock inga av dessa som är belägna inom det område som är aktuellt 

för vattenverksamhet i denna ansökan. 

Inga ytterligare, sedan tidigare gällande, tillstånd avseende det 

berörda vattenområdet finns. 

5.4   Befintliga anläggningar 

Vid den östra viken finns en befintlig båtiläggningsramp och 

uppläggningsyta för båtar. Rampen bedöms kunna vara kvar i 

befintligt läge och skick och berörs inte direkt av föreslagna åtgärder. 

Ytan är av kommunen utpekad som hundbadplats. Båtuppläggnings-

ytan är en gräsyta som nu omvandlas till del av en småbåtshamn med 

kaj och bryggor. Verksamheten båtuppläggning påverkas ej. 

Småbåtsverksamheten i Sjöparken har inte varit av stationär karaktär. 

Det finns en båtiläggningsplats som använts för iläggning och 

upptagning av båtar, men inga utpekade båtplatser finns i dagsläget. 

5.5   Natur- och kulturvärden 

Sjön Salen har enligt Kronobergs läns naturvårdsprogram naturvärden 

som motsvarar klass 2 (område 64-45a). 

Inga ytterligare områden eller objekt med förhöjda natur- eller 

kulturvärden har identifierats i eller i direkt anslutning till området. 

Naturvärden i parkdelen är främst knutna till de grova knäckepilarna 

med eldticka. Några av pilarna är mycket grova och har stora 

naturvärden för främst insekter.  

Strandzonen domineras av vass, kaveldun, flaskstarr och jättegröe. 

Här finns också sprängört, kråkklöver, förgätmigej och fackelblomster. 

Figur 5. Båtiläggningsramp och båt vid föreslaget läge för småbåtshamnen i den östra viken. 
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Stora vide- och vassbälten finns längs vägen åt sydväst till 

reningsverket. Här förekommer rörsångare, sävsångare och 

törnsångare rikligt. Tillfälligt uppehåller sig under vintrarna häger, 

knipa, salskrake, storskrake och rörhöna.  

Mindre strandpipare, skrattmås, fiskmås och gråtrut förekommer en 

stor del av året. Fiskgjuse ses då och då födosökande. Vid ett par 

tillfällen har skäggdopping iakttagits i västra viken. Häckfåglar var 

svartvit flugsnappare, stare, sädesärla, törnsångare, rörsångare och 

sävsparv. I övrigt har i sjön noterats fisktärnor, skarv, skäggdopping 

och knipa. 

Naturvärden på halvön centralt i det ansökta området är främst knutna 

till ett varierat trädskikt med mycket död ved av knäckepil, klibbal, 

sälg och björk. I hålrum i högstubbarna på öarna häckade bland annat 

stare och kaja. Flera trädsvampar, främst tickor som eldticka och 

tegelticka finns på död ved. Vid öarna har också noterats ängsbräsma. 

På halvön fanns flera olika trädslag som knäckepil, skogsalm, lönn, 

asp, sälg, klibbal och oxel. Mycket död ved och många träd med bohål. 

Bland annat häckar här svartvit flugsnappare och trädgårdssångare. 

Följande rödlistade och sällsynta arter har återfunnits i området vid 

naturvärdesinventering 2014: 

Djur 

 

Växter 

Drillsnäppa Rödlistad NT 

 

Tegelticka Mindre allmän 

 

Salskrake Rödlistad NT 

 

Alm Rödlistad VU 

 

Gråtrut Rödlistad NT 

 

Guldlockmossa Signalart 

 

Rörhöna Mindre allmän 

 

Stor hättemossa Mindre allmän 

 

 

Inga kända högre kulturvärden har återfunnits inom området som 

ansökan avser.  
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5.6   Markföroreningar 

Strax norr om aktuellt område finns två åtgärdade förorenade 

områden. 

Objekt F0764-4044, spegelindustri. Verksamheten har bedrivits av 

Alvesta spegelfabrik & Glassliperi AB. 

Objekt F0764-4053, metallytbehandling. Verksamheten har bedrivits 

av MEGA (Alvesta metall och Galvanos). 

Miljöteknisk markundersökning genomfördes 2009-2010 och sanering 

genomfördes 2011. Inom byggrätten har marken sanerats till KM 

(känslig markanvändning) och i övrigt till MKM (mindre känslig 

markanvändning). Sedimentprovtagning i sjön Salen visar att det 

förekommer förhöjda halter av metaller, främst nickel och kobolt. 

Ingen påverkan har påvisats i sjöns vatten. 

Vid pålning finns en liten 

risk att olika jordlager-

följder kommer i kontakt 

med varandra när pålarna 

perforerar respektive 

jordlager. Om det då finns 

gifter i jorden kan viss risk 

för spridning av, främst 

vattenlösliga gifter 

förekomma. 

Norr om området som är 

aktuellt i denna 

samrådshandling har det 

tidigare bedrivits 

ytbehandling och 

spegeltillverkning. 

Undersökningar av marken 

(Kemakta konsult AB 2009-

12-21 och 2010-09-03) har 

påvisat föroreningar i form 

av tungmetaller samt 

klorerade alifater i jord och 

grundvatten inom delar av utredningsområdet, som omfattade både 

det blivande området för bostäder m.m. i söder och den del i norr där 

parkering nyligen har anlagts. 

Figur 6. Markundersökningar och utfyllnader. 
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Marksanering av markområdet genomfördes hösten 2011. Marken har 

som omfattar byggrätten har sanerats fram till befintlig stig vid 

strandkanten till nivån Känslig Markanvändning (KM). Under februari 

2012 har sedimentprovtagning gjorts i den aktuella delen av sjön 

Salen av AB Miljö och processteknik. Under maj månad kompletterades 

med vattenprover. Metaller, främst nickel och kobolt, förekommer i 

förhöjda halter i flera av sedimentproverna. Ingen påverkan av dessa 

ämnen har kunnat detekteras i vattnet. 

Om misstänkta markföroreningar påträffas har entreprenören 

anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten. 

5.7   Sjön Salen 

Området är beläget vid sjön Salens norra spets, ca 200 meter väster 

om Lekarydsåns utlopp. I den västra viken som omfattas av samrådet 

är sjön kraftigt igenväxt och sjön är mycket grund (< 2 m). Enligt den 

sedimentprovtagning som gjordes i samband med framtagande av den 

nu gällande detaljplanen uppskattas sedimentens tjocklek till mindre 

än 0,25 meter. Inga saneringsinsatser har bedömts vara nödvändiga. 

Arbeten i sedimenten ska ske med försiktighet, men inga specifika 

större skyddsåtgärder har bedömts krävas. 

Salens medelvattennivå är +142,0 i höjdsystemet RH2000. DHI:s 

översvämningskartering, 2009, visar hur området översvämmades 

2004. Karteringen visar också att en stor del av byggrätten närmast 

Salen riskerar att översvämmas vid 100-års-flöde. Denna vattennivå 

ligger på +143,49 RH2000. 

Mörrumsåns vattenvårdsförbund bildades 1973 genom 

sammanslagning av Övre och Nedre Mörrumsåns vattenvårdsförbund. 

Årliga recipientundersökningar i sjöar och vattendrag har sedan dess 

utförts i Mörrumsåns avrinningsområde i enlighet med kontrollprogram 

fastställt av berörda länsstyrelser. Sedan 1995 har undersökningarna 

utförts av ALcontrol AB. 

I rapporten “Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2008” 

beskrivs vattenförhållandena Denna rapport är en kortfattad 

redovisning av sjön Salens ekologiska och hydrologiska status och 

förändringar under åren 1978-2008. 
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5.7.1   Fiskfauna 

Enligt databasen för provfiske i sjöar (NORS), Vatteninformations-

system i Sverige (VISS) samt länsstyrelsen i Kronoberg har provfiske 

utförts i Salen 1996, 2002 och 2008 i Mörrumsåns 

vattenvårdsförbunds regi. Samtliga provfisken visar på en 

övervägande del abborre, gös, löja och mört. Fångsterna är individrika 

med högt artantal, men fiskarna är småvuxna med låg medelvikt vilket 

visar på näringsrika förhållanden och att konkurrensen i sjön är hård. 

Gädda är den art som vanligast uppehåller sig i vassområdena när den 

söker skydd och vid födosök, men enligt provfiskena förekommer 

gädda sparsamt i sjön. 

5.8   Näringsstatus 

Såväl flora och fauna som kemiska analyser i sjön Salen påvisar 

näringsrika förhållanden och övergödning med höga halter av såväl 

fosfor som kväve. Proportionerna mellan dessa näringsämnen är sådan 

att fosfor är den begränsande faktorn för den s.k. primärproduktionen, 

dvs. den begränsande faktorn för den biologiska tillväxten i sjön. 

Den höga produktionen i sjön av framförallt planktonalger kan tidvis ge 

upphov till syrebrist vid bottnen. 

De främsta orsakerna till att sjön Salen i likhet med vissa andra 

vattenområden inom Mörrumsåns avrinningsområde inte uppnår god 

näringsstatus är påverkan från jordbruks- och skogsbruksverksamhet, 

tidigare och nuvarande utsläpp från reningsverk samt utsläpp från 

enskilda avlopp. I vissa fall kan också en ökad belastning av organiskt 

material i kombination med ett varmare klimat bidra till ökade 

eutrofieringseffekter. 

Tack vare restaureringsåtgärder och andra åtgärder kring sjöarna i 

Växjöområdet, Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön, har 

näringsförhållandena avsevärt förbättrats och i samband med detta 

har också halterna i Mörrumsån mellan Helgasjön och Salen tydligt 

minskat. 

I åtgärdsprogrammet till Alvesta kommuns Vattenplan (2005) har 

kommunen redovisat det pågående arbetet med att förbättra 

vattenkvaliteten i sjön Salen. Bland annat består arbetet av 

inventering och åtgärdsförslag för enskilda avlopp samt begränsning 

av utsläpp till vattendrag med Salen som recipient.  
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5.9   Åtgärder för minskad eutrofiering (övergödning) i 

sjön Salen 

För att minska näringsläckaget till Mörrumsån från jordbruksmark kan 

våtmarker och skyddszoner av lövträd och buskar återskapas längs 

vattendragen.  

Dräneringsvatten från markerna bör ej ledas direkt ut i vattendragen 

utan kan renas genom översilningsmarker och/eller 

sedimenteringsdammar. 

Öppning av kulverterade vattendrag och diken samt återskapande av 

vattendragens meandrande form ökar också vattendragens 

självrenande förmåga. 

I angränsande skogsmark kan många av de ovan nämnda åtgärderna 

vara lämpliga för att minska läckaget av närsalter och organiskt 

material till sjön Salen.  

Andra åtgärder inom skogsbruket för att bl.a. neutralisera den sura 

markmiljön kan vara askåterföring (återför baskatjoner och 

spårämnen) och kalkning (åstadkommer en pH-höjning av 

skogsmarken). 

Positiva effekter får man även genom att öka inslaget av lövträd och 

spara lövträd vid naturliga våta områden så att en del av skogens 

vattenförbrukning finns kvar efter avverkning. 

Vägtrummor, kulvertar och dämmen för vattenreglering utgör 

vandringshinder för fisk, kräftdjur och/eller lägre fauna. För att 

underlätta vandring mellan olika delar kan därför fiskvägar (omlöpe 

eller fisktrappa) eller andra typer av faunapassager anläggas. 

Det är inte ovanligt att rensningar som utförts i vattendrag gett flera 

negativa effekter som t.ex. mindre yta och sämre livsbetingelser för 

vattenväxter, bottenlevande djur och fisk samt minskad syresättning 

av vattnet. Om stenar finns kvar intill vattendragen är det en enkel 

åtgärd att med en grävmaskin återplacera dessa i vattendragen igen. 

På sträckor med stabilt och lämpligt vattenflöde kan också lekbäddar 

av naturgrus anläggas. Bottenvegetation som berörs av muddring och 

rensning kan tas tillvara och återföras för att minimera den ekologiska 

påverkan. 
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5.10   Miljökvalitetsnormer  

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutade i 

december 2009 om kvalitetskrav och åtgärder för alla vatten-

förekomster i distriktet. Föreskrifterna trädde i kraft den 22 december 

2009. Det innebär att det för de större sjöarna, vattendragen, 

kustvattnet och grundvattnet har fastställts miljökvalitetsnormer som 

ska uppnås till år 20152. 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Salen är 

- god ekologisk status år 2015 

- god kemisk ytvattenstatus år 2015 (exklusive kvicksilver).  

År 2013 bedömdes3 sjön Salen (SE629786-142525) ha en måttlig 

ekologisk status med avseende på fisk och växtplankton. Motsvarande 

klassificering år 2009 var otillfredsställande ekologisk status. 

Vattenförekomsten anges ha god kemisk ytvattenstatus, utom vad 

gäller kvicksilverföreningar. 

  

                                       
2 Förslag till nya miljökvalitetsnormer har skickats ut på remiss för 

samråd inom vattendistriktet. Innan beslut om dessa tagits tillämpas 

gällande miljökvalitetsnormer i denna samrådshandling. 

3 Bedömning från länsstyrelsernas databas Vatteninformations-system 

i Sverige (VISS). 
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6   Verksamhetens omfattning och utformning 

Alvesta kommun avser att utveckla Sjöparken med bebyggelse för 

bostäder, hantverk, handel och kontor i ett attraktivt läge nära 

kommunikationer, centrum och fin parkmiljö vid sjön Salen. Syftet 

med nu gällande detaljplan  är också att göra anslutningen till sjön till 

en tillgång för orten och besökare av resecentrum genom att skapa ett 

promenadstråk med torg och bryggor m.m. vid vattnet. 

6.1   Planerade åtgärder inom vattenområdet 

  

 

Figur 7. Illustration som tillhör den gällande 

detaljplanen A211 Sjöparken - byggrätt och 

Strandkant, laga kraft 2014-06-18, visar 

planerade åtgärder. 
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Figur 8. Utdrag från plankartan till gällande detaljplan A211 Sjöparken - byggrätt och 

strandkant, laga kraft 2014-06-18. 

6.1.1   Kvartersmark 

Inom kvartersmarken finns byggrätt i gällande detaljplan som ger 

möjlighet att uppföra en eller flera byggnader på upp till sju våningar 

för bostadsändamål, handel och kontor. I den västra delen av 

byggrätten tillåts inte bostäder med hänsyn till bullerpåverkan och 

risker från verksamhet knuten till järnvägen. 

Byggnation kräver viss markuppfyllnad. Nuvarande marknivåer är 

belägna ca 1,5 m över sjön Salens medelnivå och en byggnation 

kräver enligt planbestämmelse grundläggning vid 1,9 m över 

medelvattennivån i sjön Salen (grundläggning på +143,9 m, RH2000). 

Föreslagen grundläggningstyp för nya byggnader är pålning, totalt upp 

till 50 pålar. Pålarna placeras i grupper om fyra. Enligt översiktliga 

beräkningar bedöms tio grupper pålar behövas. Varje grupp omfattar 

fyra pålar om 700 kn med en längd av upp till 15 m. 

Kvartersmark 

(gula ytor) 

Allmän plats Park 

(gröna ytor) 

Allmän plats 

Vattenområde (blå ytor) 
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Markutfyllnaden motsvarar inom byggrättsdelen en yta av cirka 4000 

m2 med en höjning av marknivåerna av ca 0,5 meter, d.v.s. totalt 

cirka 2000 m3 fyllnadsmassor. 

6.1.2   Allmän plats Park 

Inom parkområdet mellan byggrättsdelen och sjön planeras en allmänt 

tillgänglig plats, vattentorget, med möjlighet till café / servering i östra 

delen av torget. För att öka kontakten mellan park och vatten är 

ambitionen att anlägga en trappa eller brygga längs med delar av 

strandlinjen. Längs med övriga delar av strandlinjen bör en gallring av 

vegetationen genomföras. 

För parkdelen öster om byggrättsdelen är ambitionen att anlägga en 

båtiläggningsplats, en småbåtshamn (flytt alternativt utökning av 

befintlig) samt anläggande av gångstråk längs med vattnet. Se 

gestaltningsprinciper tillhörande detaljplan A211. 

6.1.3   Allmän plats Vattenområde (sjön Salen) 

 

Figur 9. De två vikar i sjön Salen som är aktuella för åtgärder inom ramen för denna 

tillståndsansökan är mycket grunda med ett medeldjup på omkring 1 meter. Vikarna är 

kraftigt igenväxta, främst av vass och har en låg vattenomsättning.  
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Inom vattenområdet avser kommunen vidta följande åtgärder 

inom kvartersmarken 

- fylla upp markytan i anslutning till bostadshusen till nivån +143,9 

(RH 2000) med avtagande markhöjd närmare sjön. 

 

- uppföra tre bostadsbyggnader om upp till sju våningar med 

grundläggningstypen pålning med upp till 50 pålar med en längd av 

upp till 15 meter. Dränering runt byggnaderna. 

 

- uppföra och bibehålla förrådsbyggnader om sammanlagt upp till 300 

kvadratmeter med grundläggningstypen platta på mark inklusive 

dränering runt byggnaderna. 

 

- anlägga och bibehålla hårdgjorda ytor för parkering om upp till 600 

kvadratmeter 

 

- anlägga och bibehålla upp till två fördröjningsmagasin för dagvatten 

om sammanlagt upp till 10 kubikmeter volym. 

 

- anlägga och bibehålla hårdgjorda ytor om sammanlagt upp till 600 

kvadratmeter. 

 

- anlägga och bibehålla hårdgjorda gångvägar om sammanlagt upp till 

150 meter 

- anlägga och bibehålla övriga bostadskomplement såsom skärmtak, 

sittplatser, cykelparkering, tomtavgränsning etc inom ramen för 

gällande detaljplan 

 

inom allmän plats söder om kvartersmarken 

- anlägga en upphöjd torgyta (vattentorget) upp till 300 kvadratmeter 

 

- uppföra och bibehålla en brygga om upp till 40 meter ut i vattnet 

söder om kvartersmarken 

 

- uppföra och bibehålla kaj om upp till 50 meter med trappa ned mot 

vattnet och en tillgänglighetsanpassad ramp för anslutning till bryggan 

 

- anlägga hårdgjord gångväg om upp till 130 meter parallellt med 

strandlinjen för anslutning mellan befintliga gångvägar 

 

- utföra erforderliga grävnings-, muddrings- och rensningsarbeten 
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- vasslåtter 

 

inom allmän plats vid småbåtshamnen 

- uppföra och bibehålla kaj i trä eller betong med en längd av 40 meter 

i läget för småbåtshamnen 

 

- muddring av stråk för båtliv 

 

- uppföra och bibehålla upp till sex bryggor om 20 meters längd och 

upp till 3 meters bredd till småbåtshamn längs stranden ut i vattnet i 

den östra viken  

 

- uppföra och bibehålla hårdgjord anslutningsväg med vändzon för 

personbilar med släpvagn i anslutning till småbåtshamnen 

 

- vasslåtter 

6.1.4   Nya byggnader inom byggrätten 

Grundläggningssätt 

Tre huvudsakliga grundläggningssätt är tänkbara för, den i 

detaljplanen utpekade, byggrätten. 

 Pålning 

 Kompensationsgrundläggning 

 Platta på mark 

Av ovanstående tre grundläggningssätt bedöms pålning medföra minst 

risk för permanent påverkan på befintliga grundvattennivåer. Viss 

begränsad grundvattensänkning blir sannolikt nödvändig oavsett vilket 

grundläggningssätt som väljs. Även när va- & dräneringsledningar 

grävs in till huset kan tillfällig lokal grundvattensänkning krävas. 

Pålning används oftast som stöd vid grundläggning på mark med dålig 

bärighet. 

Vid Kompensationsgrundläggning, t.ex. om man önskar bygga hus 

med källare, strävar man efter att schakta bort så mycket massor som 

huset och återfyllnadsmassorna väger tillsammans (jmfr Archimedes 

princip). Denna typ av grundläggning lämpar sig vid mark som är lite 

fastare, t.ex. fast lera eller lerig morän. Husgrunden görs styv för att 

man ska undvika att eventuella sättningar i marken sker på ett jämnt 

fördelat sätt över grunden. 
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Vid kompensationsgrundläggning under grundvattennivån krävs 

vanligtvis spontning under byggtiden för att undvika grundvatten-

inträngning. Vid kompensationsgrundläggning krävs sannolikt att 

vattentät betong används och pumpning av dräneringsvatten runt 

byggnaden till rätt höjd så att självfall kan åstadkommas. 

6.2   Brygga / pir vid byggrätten 

 

Figur 10. Skiss som visar en möjlig utformning av en pir i området. Piren syftar till att 

skapa en känsla av ökad vattenkontakt för de boende och förbipasserande 

kommuninvånarna. 

Tre huvudsakliga grundläggningssätt har studerats för, den i 

detaljplanen illustrerade bryggan / piren söder om byggrätten.  

 Pålar (fast konstruktion) 

 Flytbrygga med pålar 

 Utfyllnad med sten (stenbrygga) 
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Valt utformningsalternativ 

 

Figur 11. Förordat grundläggningssätt för piren vid byggrätten. Båstads kallbadhus - en 

förebild vad gäller grundläggning med pålar (fast konstruktion). 

Alternativ 1 – pålar (fast konstruktion) har valts eftersom den bedöms 

ha minst negativ påverkan på naturmiljön. 

Valt utformningsalternativ utgör ett mindre intrång i sjöns biotoper och 

medför mindre påverkan på vattenlevande organismer än övriga 

alternativ. Konstruktionen upplevs också mer stabil vilket ökar 

sannolikheten för att den kommer att användas av allmänheten. En 

fast bryggkonstruktion utformas ofta något upphöjd från 

normalvattenståndet vilket medför att mer ljus når vattenytan jämfört 

med övriga alternativ. Påverkan på bottenflora och faunan bedöms 

som liten.  

Alternativ 2. Flytbrygga med pålar bedöms påverka den akvatiska 

miljön på ungefär likvärdigt sätt men ger mer skuggning av sjöbotten 

än förordat alternativ. 

Alternativ 3. Utfyllnad med sten bedöms i större utsträckning påverka 

vattenströmmar i området och förändra vattenmiljön i större 

utsträckning än förordat alternativ. 
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6.3   Småbåtshamn 

Figur 12. Planerad brygganläggning, nerfartsramp och angöring 

6.3.1   Brygganläggning 

En befintlig småbåtshamn Skatteåns småbåtshamn ca 15 båtar. 

Alvesta kommuns avsikt är att utöka befintlig småbåtshamn från cirka 

10 till cirka 50 båtar. Utökningen av antalet båtplatser innebär att en 

kaj om cirka 50 meter och upp till sex (6) bryggor behöver anläggas.  

Bryggornas längd är upp till 20 meter med en bredd på upp till 3 

meter. Kajen utformas i betong eller trä och bryggorna som 

flytbryggor. Bryggorna kommer att bestå av flytelement i betong eller 

plast förbundna med däck av trä eller kompositmaterial och ramverk 

av metall eller trä. Bryggorna kommer att förankras med kätting och 

vikter på sjöbotten enligt figur nedan 

Avsikten är att bryggorna ska anslutas med spänger i kajen. 

Fyra huvudsakliga grundläggningssätt har studerats för de bryggor / 

pirar som behövs anläggas för småbåtshamnen i områdets östra del. 

 Pålar (fast konstruktion) 

 Flytbrygga med pålar 

 Flytbrygga med korsad kätting och fjädrar ( se figur 11 nedan) 

 Utfyllnad med sten (stenbrygga) 

 

Brygganläggning 

Nedfartsramp 

Angöring 
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Valt utformningsalternativ 

Alternativ 3 Flytbrygga med korsad kätting och fjädrar har valts 

eftersom den bedöms ha minst negativ påverkan på naturmiljön. 

 

Figur 13. Korsad kätting för förankring i skyddat läge. Ett exempel på 

förankringssystem är Seaflex  - ett förankringssystem där förankringen görs med 

förspänd polyestertamp och specialfjädrar. 

6.3.2   Nedfartsramp 

Utvecklingen av småbåtshamnen omfattar även en nedfartsramp för 

sjösättning och upptagning av båtar. Detta innebär att schaktnings- 

och muddringsarbeten måste genomföras. Placeringen av rampen 

framgår av figur 11 ovan. 

6.3.3   Parkeringsplatser 

Den nyligen anordnade parkeringsytan nordväst om den föreslagna 

småbåtshamnen bedöms parkeringsbehovet vara väl tillgodosett även 

för småbåtshamnens behov. 

6.3.4   Uppläggningsplatser  

Uppläggningsplats föreslås anordnas i anslutning till småbåtshamnen 

där båtuppläggning sker idag. 
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7   Miljökonsekvenser (förutsedd miljöpåverkan) 

Vidare utredning av nedan beskrivna miljöaspekter avses göras i det 

fortsatta arbetet med upprättande av ansökan och mkb. 

7.1   Byggskedet 

Inga befintliga anläggningar avses rivas vid genomförande av 

projektet.   

Under byggperioden finns risk för störningar som kan drabba 

närboende t ex buller, vibrationer och damm. Kommunen avser i 

ansökan föreslå lämpliga skyddsåtgärder för att minimera den 

påverkan som uppkommer under byggtiden.  

Kommunen avser att inför byggnationen upprätta ett dokument med 

de miljökrav som entreprenören har att följa. I detta kommer bland 

annat att ingå att entreprenören ska upprätta en miljöplan som 

beskriver den hänsyn och de skyddsåtgärder som ingår i arbetet. I 

planen ska också beskrivas de kontroller som ska göras för att tillse att 

gällande villkor följs och att miljöpåverkan minimeras. 

Entreprenören skall också föreslå arbetsordning och metoder för att 

utföra arbetet så att en minimerad påverkan på sjön uppnås. 

Byggnation i vattenområdet avses utföras på sådant sätt att störningar 

i sjön Salen genom grumling eller på annat sätt minimeras. Denna 

påverkan kan minskas genom anpassningar och skyddsåtgärder bland 

annat genom att skärmar av geotextil används vid muddring.  

Det är särskilt viktigt att dessa skyddsåtgärder fungerar bra under 

lekperioden för fisk. 

7.1.1   Markutfyllnad 

Markutfyllnad kommer att medföra att naturlig översvämningsyta vid 

extremt vattenstånd kommer att försvinna. Ytan är begränsad (max 

4000 m2 och 0,5 m höjd). Förväntad påverkan på omgivningen blir 

risk för ökad översvämning omfattande maximalt 2000 m3, om hela 

byggrättsytan höjs 0,5 m. En höjning av marknivån bedöms inte 

påverka Lekarydsåns utlopp.  

Markutfyllnaden bedöms påverka sjöns översvämningsyta endast i 

marginell omfattning. Sjön Salens yta är ca 1800 hektar vid 

medelvattenstånd. Vid 100-årsflöde tillkommer ca 290 ha 

översvämningsyta. Markutfyllnaden (4000 m2) motsvarar omkring 0,1 

% av sjöns totala översvämningsyta, vilket får betraktas som en 

ytterst begränsad och marginell påverkan. 
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7.1.2   Muddring  

Muddring av massor kan påverka strömningsförhållanden och kan leda 

till erosion eller pålagring av sediment inom närliggande fastigheter. 

Volymen muddermassor är emellertid av mindre omfattning och 

strömningen i området är relativt låg. Detta innebär att risken för 

erosion och pålagring bedöms vara liten.  

För att undvika risken för spridning av föroreningar kan 

muddermassorna direkt efter upptagningen läggas i vattentäta 

containrar för bortforsling till tillståndsgiven deponi. 

7.1.3   Buller 

Arbetena i vatten och på land riskerar att orsaka bullerstörningar. För 

att minimera risken för störningar kommer arbetena att utföras under 

dagtid. Vid muddring används utrustning med låga bulleremissioner i 

den utsträckning det är möjligt. 

Under anläggningsskedet kommer transporterna av tung trafik öka 

något till och från området. Då både schaktarbeten och 

anläggningsarbeten är begränsade i tid och det inte finns några 

bostäder i områdets direkta närhet bedöms påverkan av transporter bli 

liten. 

7.1.4   Lukt  

Vid schaktarbeten i vatten kan det i vissa fall uppstå luktproblem 

under en begränsad tid. Arbetena i vatten kan göra att det, vid syrefria 

bottenförhållanden, kan frigöras svavelväte från sedimenten vilket kan 

lukta ”ruttna ägg”. Lukten försvinner efter kort tid utan att specifika 

åtgärder behöver vidtas. 

7.1.5   Radon  

Planområdet ligger inom ett område med förhöjd risk för höga 

radonhalter i vatten från bergborrade brunnar. Bostadsbyggnader bör 

grundläggas med ett radonskyddat grundläggningssätt. 
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7.2   Driftskedet  

De förväntade miljökonsekvenser som den kommande driften av 

småbåtshamnen kan medföra är relaterade till den utökade 

kapaciteten. En ökad båttrafik till och från småbåtshamnen förväntas 

medföra ökade utsläpp i vattnet och en ökad påverkan på 

bottenförhållandena genom svall och viss propellerklippning av 

bottenvegetation.  

Den utökade verksamheten förväntas medföra ökade transporter till 

och från marinan, vilket medför ökande utsläpp till luft. Sammantaget 

bedöms driften av en utbyggd småbåtshamn orsaka små 

miljökonsekvenser. Skälen till bedömningen är samordningen med 

befintlig verksamhet samt de skyddsåtgärder som kommer att vidtas 

vid anläggandet och i den kommande driften. 

7.2.1   Markförhållanden  

Inom kvartersmarken (byggrätten) har marken i samband med 

detaljplanen sanerats till nivån känslig markanvändning. Övriga ytor 

har sanerats till nivån mindre känslig markanvändning. Därmed 

bedöms riskerna för människors hälsa och säkerhet i boendemiljön 

som marginella. 

7.2.2   Ytvatten 

Förtätning av bebyggelse samt båt- och friluftsliv kan påverka 

vattenkvaliteten i området. Skadeförebyggande åtgärder kommer att 

föreslås i ansökan. 

Vattnet i sjön Salen är påverkat av metaller bl.a. kvicksilver i låg 

koncentration. Denna miljöaspekt bedöms ej få ökad påverkan genom 

projektet. 

Muddring och rensning avses utföras på ett sätt som minimerar 

effekter och konsekvenser för vattenlevande organismer (växt- och 

djurlivet i sjön Salen). En viss grumling i vattnet förväntas uppstå i 

samband med genomförandet av anläggningsarbeten och utfyllnad 

genom att sedimenten rörs om. För att förhindra spridning av 

tungmetaller och partiklar bör skadeförebyggande åtgärder användas, 

t.ex. vävd geotextil som skärmar (gardiner) som förankras med 

flytlänsar och går ner till botten. För att förhindra spridning av 

föroreningar används endast rena massor i utfyllnaden. 

Även tidpunkten för schaktarbetena bör anpassas så att eventuell 

fisklek i området inte kommer att störas. Med dessa åtgärder bedöms 

påverkan av arbetena i vatten minimeras. 
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Byggnationen kommer att bedrivas med beaktande av de villkor som 

gäller för sjösänkningsföretaget Salen. Kommunen avser att låta 

konstruera och uppföra byggnader, kajer och brygganläggningar på 

sådant sätt att påverkan på vattennivåer i sjön Salen blir liten. 

7.2.3   Grundvatten 

Området som samrådsunderlaget gäller är ej beläget inom 

vattenskyddsområde. 

Vid pålning, spontning och schaktning bör ändå miljöhänsyn tas för att 

minimera påverkan på grundvattnet. 

Lämpliga skyddsåtgärder kommer att föreslås i ansökan och mkb. 

7.2.4   Natur och friluftsliv 

De nya byggnaderna med tillhörande ytor och anläggningar innebär att 

mark tas i anspråk inom sjön Salens strandområde. Främst kommer 

grusytor, hävdade gräsytor och delvis vassbevuxen vattenyta att tas i 

anspråk. En del träd kan komma att behöva tas ner. Utbyggnad med 

nya gång- och cykelvägar och angöringsytor till småbåtshamnen 

kommer att gynna tillgängligheten till strandområdet och därmed 

gynna förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 

7.2.5   Fisk  

En översiktsinventering av lekbotten, sediment, vegetation och 

förutsättningar för fisk behöver tas fram för att kunna ta hänsyn till 

områden av betydelse för fisklivet i området. 

Med en sådan undersökning som grund kan bedömning göras huruvida 

de aktuella vikarna har någon betydelse som rekryteringsområde för 

abborre och andra varmvattenkrävande arter. Utan ett dylikt underlag 

är det också svårt att bedöma områdets funktion som uppväxtområde 

för fisk. I normalfallet påverkas dessa förutsättningar sannolikt av 

minskad vegetation. 

7.2.6   Fågel  

En sökning i Artportalen visar att 52 observationer av fåglar som är 

upptagna på rödlistan är observerade inom aktuellt område. Då 

platsen redan är exploaterad bedöms fågellivet inte störas av de 

planerade åtgärderna mer än att födosöksområdet begränsas något.  
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7.2.7   Friluftsliv  

Genom projektet förbättras allmänhetens tillgänglighet till 

strandområdens i linje med strandskyddets syften.  

Vattentorget, småbåtshamnen och anslutande gång- och cykelstigar är 

öppen för allmänheten och förbättrar allmänhetens tillträde till kusten 

eller längs kusten. Området kännetecknas av god tillgänglighet och 

framkomlighet vilket underlättar för friluftsliv i området. 

Småbåtshamnen utformas så att den blir lättåtkomlig från landsidan 

med gång- och cykelvägar och körbar vägförbindelse för både bilar, 

släp och renhållningsfordon. Även god kollektivtrafik-förbindelse finns 

vid Alvesta resecentrum strax intill. 

7.2.8   Landskap och kulturvärden 

De nya byggnaderna i upp till sju våningar kommer att bli ett markant 

inslag i stads- och landskapsbilden genom byggnadernas höjd och 

bredd. 

Konsekvenserna bedöms mildras av att byggnaderna omges av 

uppvuxna träd vilket gör att de nya objekten höjdmässigt upplevs få 

ett stöd i landskapet. 

Föreslagna åtgärder innebär inget intrång i värdefull jordbruksmark. 

Inga biotoper som är skyddade i jordbrukslandskapet berörs av 

exploateringen. 

Enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns inga kända 

fornlämningar inom området och inga arkeologiska undersökningar 

bedöms i nuläget vara nödvändiga, men som vanligt gäller att om 

lämningar påträffas ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

7.3   Vattenområdet - sjön Salen 

Muddring och rensning av västra viken samt området utanför den nya 

småbåtshamnen kan ge lokal påverkan genom viss grumling av 

vattnet. Omhändertagande av muddermassor kan göras, antingen 

lokalt eller genom bortfraktande. Flera provpunkter visar förhöjda 

halter av metaller; försiktighet krävs för att undvika spridning, men 

inga större skyddsåtgärder bedöms behövas. Grumling av vattnet kan 

påverka växt- och djurliv i vattnet. 
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7.3.1   Muddring - effekter och konsekvenser 

Vid muddring är den mest påtagliga förändringen att delar av botten 

förändras eller avlägsnas och att bottenlevande organismer kan 

påverkas. Den biologiska produktionen inom området kan minska 

tillfälligt. På grunda områden med lösa bottensediment kan en 

återkolonisering ta lång tid om vegetationen tas bort. 

Om djupet efter muddring blir för stort finns en liten risk att en del 

arter inte kommer tillbaka. Rörliga djur klarar sig bättre eftersom de 

kan flytta på sig. Bottenfasta växter och djur klarar sig sämre. 

Grumling är den vanligaste negativa miljöeffekten av muddring, 

dumpning och utfyllnad i vattenområden. Merparten av sedimentet 

som slammas upp sjunker till botten inom ett dygn, men för finare 

material tar det längre tid, upp till en dryg vecka. Är ström- och 

vindförhållanden ogynnsamma kan det ta betydligt längre tid. 

När slammet sedimenterar igen kan vegetation, fiskägg och andra 

bottenlevande organismer slås ut. I de nu aktuella vikarna är det låg 

vattengenomströmning vilket gör att förutsättningarna för att kunna 

begränsa grumlingseffekten lokalt bedöms som goda. 

7.3.2   Effekter på friluftsliv och strandområde 

Föreslagen anläggning (småbåtshamn) har planlagts utifrån 

förutsättningen att den ska vara allmänt tillgänglig. 

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet i detta mål omfattar 

anläggande av bl.a. anslutningsbryggor och båtangöringsbryggor i 

småbåtshamn inom strandskyddat område. 

Vid en sådan tillståndsprövning ska miljöbalkens 

strandskyddsbestämmelser iakttas. 

Prövningen görs således inom ramen för ärendet om tillstånd till 

vattenverksamheten. Hinder mot att meddela tillstånd till 

vattenverksamhet får i regel anses föreligga om detta skulle strida mot 

strandskyddsbestämmelserna. 
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7.3.3   Effekter på naturvärden 

Det område som direkt berörs av ansökan omfattas inte av något 

områdesskydd med avseende på naturvärden. Det innebär inte, som 

framgått ovan, att området som helhet saknar bevarandevärden. 

Projektets konsekvenser på naturvärdena består främst av ökad 

båttrafik och ökad mänsklig aktivitet samt belysning. Båttrafik utgör i 

sig en risk för grunda områden med bottenvegetation som är värdefull 

ur ekologisk synpunkt, vilken kan drabbas av propellerklippning.  

Påverkan på naturvärden i strandzonen på grund av fritidsbåtar 

bedöms dock som litet när hårdgjorda angöringsytor och vägar 

anlagts. De biologiska värdena är i huvudsak knutet till äldre individer 

av knäckepil och andra större träd och inte till markvegetationen. 

Bottnar med högre ekologiska värden bör utredas, vad gäller läge, 

omfattning och möjliga skadeförebyggande åtgärder. 

7.4   Småbåtshamn 

Planerad småbåtshamn är av så begränsad omfattning att den ej kan 

anses som miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken 9 kap. 

7.4.1   Utsläpp & miljöstörningar 

Småbåtshamnar kan leda till utsläpp och miljöstörning på både vatten 

och land. Miljöbalken 2 kap. 3 § kräver bl a att en verksamhet ska 

utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller på miljön 

och i samma syfte använda bästa möjliga teknik.  

7.4.2   Buller och störning  

Småbåtshamnar kan ge upphov till olika störningar i form av buller, 

damm eller lukt, t ex båtmotorer, högtryckstvätt och slipmaskiner. 

eller master som slår i vinden, Det är viktigt att reda ut potentiella 

källor till störningarna och vidta eventuella skadeförebyggande 

åtgärder. 

Småbåtshamnen tar en del av sjön i anspråk för båtliv som kan störa 

djurlivet.  

Kan vara fågelarter eller andra arter som påverkas av detta. För 

fridlysta eller rödlistade arter kan åtgärder kräva dispens enligt 

artskyddsförordningen. 
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I de mest störningskänsliga delarna av häckningsområdena bör 

störningar undvikas under fåglarnas häckningssäsong, från 1 april till 

30 juni. 

Övriga besöksområden och vandringsleder bör kunna vara öppna året 

runt, utan att riskera betydande störningar för fågellivet. 

Inom de delar av vassområdena som fungerar som ”barnkammare för 

småfisk” bör man undvika störningar genom grumling m.m. under 

byggperioden. 

Störningarna bör minimeras. Det blir en avvägning mellan tekniska 

krav för entreprenaden och naturvärden. En målsättning är att minska 

störningarna för fågelliv och fiskliv. Vad som är lämpligt och möjligt får 

bedömas utifrån skyddsintressen, tekniska krav etc. 

7.4.3   Akvatiska naturvärden 

Det finns ett muddringbehov för anläggande av småbåtshamnen. 

För att utbyggnaden av småbåtshamnen inte ska leda till negativ 

påverkan på värdefullt djur- och växtliv är det viktigt att utreda om det 

finns känsliga områden i närheten av hamnen, t.ex. grunda bottnar 

och vegetation som är värdefull ur ett ekologiskt perspektiv. 

Muddringsbehov samt bottensedimentens beskaffenhet och 

bottenvegetationens ekologiska betydelse bör utredas. 

7.4.4   Utsläpp och dagvattenhantering  

Småbåtshamnar kan ge upphov till utsläpp av gifter och 

näringsämnen. Vattenkvaliteten bör därför undersökas i ett 

kontrollprogram före och efter anläggningsskedet. 

Dagvatten från småbåtshamnar (inkl. parkering och uppläggnings-

område) ska tas om hand. Det görs i anslutning till parkeringsytan 

norr om byggrätten. Småbåtshamnar med upptag av mer än 50 båtar 

bör ha spolplatta med efterföljande rening. I detta projekt handlar det 

om färre än 50 båtar, vilket gör att detta krav ej är aktuellt. 

7.4.5   Strömförhållanden  

Byggnation i vattnet kan leda till ändringar i ström- och 

sedimentationsförhållande som i tur kan ha negativa effekter på 

vattenkvalitet, djur och växter. Konstruktion av kajer och bryggor/ 

pirar avses utföras på ett sätt som minimerar påverkan på 

vattenomsättningen. 
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7.4.6   Muddring 

En muddringsplan bör tas fram som visar hur mycket muddring som 

krävs. Negativa effekter på djur och växter avses minimeras. 

7.5   Båtramp 

Miljökonsekvenser av flytt av båtrampen bör innebära begränsad 

påverkan. 

Själva schaktningen och flytten är ett relativt litet ingrepp, men under 

byggskedet finns risk för grumling av vattnet och omrörning av 

bottensediment med lokal spridning av de ämnen som sedimenten 

innehåller. Det är viktigt att åtgärderna utförs med försiktighet under 

byggskedet för att undvika grumling. 

Våren är oftast den känsligaste tiden på året för reproduktionen av fisk 

och vattenlevande och bottenlevande organismer och bör undvikas för  

anläggningsarbeten. 
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7.6   Störningar  

7.6.1   Farligt gods  

Södra stambanan trafikeras av persontåg och godståg varav en del 

farligt gods. Byggrätten enligt gällande detaljplan ligger som närmast 

ca 30 meter från spårområdet (huvudbyggnad ca 50 meter). Därför 

har en riskbedömning gjorts för att tydligare bedöma riskerna med 

tågtrafik med avseende på farligt gods. Hänsyn till resultatet av 

riskbedömningen har tagits i detaljplanen. 

7.6.2   Buller 

Närheten till tågtrafiken medför att särskild hänsyn måste tas till 

bullersituationen och vibrationer. En bullerutredning och en 

vibrationsutredning har gjorts för området i samband med planarbetet 

för nu gällande detaljplan. 

Påverkan för närbelägna bostäder från buller som alstras av de nya 

byggnaderna med bostäder, viss handel, hantverk, caféverksamhet etc 

samt småbåtshamnen bedöms bli marginell och ej medföra att 

gällande riktvärden överskrids vid närliggande bostäder. 

7.7   Samlad bedömning av åtgärdernas konsekvenser 

Exploateringen förväntas påverka Alvesta tätort på ett övervägande 

positivt sätt eftersom ett område som tidigare varit extensivt nyttjat 

nu blir en framsida i tätorten. Förslaget ger flera positiva konsekvenser 

för ökad social hållbarhet; bl.a. ny social mötesplats, ökad trygghet 

under hela dygnet genom bättre belysning och ökad informell 

bevakning. 

Under byggtiden finns risk för grumling av vattnet och störningar för 

djurlivet i form av buller, avgaser, vibrationer etc. I första hand är det 

fisklivet som bedöms påverkas av dessa konsekvenser. I mesta 

möjliga mån bör perioder för reproduktion, häckning etc. undvikas. 

Våren är den känsligaste perioden för de flesta växt- och djurarter. I 

de mest störningskänsliga delarna av häckningsområdena för fågel bör 

störningar undvikas under fåglarnas häckningssäsong, från 1 april till 

30 juni. 
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8   Skadeförebyggande åtgärder (skyddsåtgärder) 

För att förhindra negativa miljökonsekvenser föreslås ett antal skydds- 

och försiktighetsåtgärder vidtas både under anläggningsskedet och 

driftskedet. Ett kontrollprogram avses upprättas i samråd med 

tillsynsmyndigheten, som kommer att omfatta såväl 

anläggningsarbetena som den kommande driften av verksamheten. 

8.1   Muddring och rensning 

Muddring eller andra grumlande arbeten kommer att ske innanför läns 

med vidhängande geotextilskärm eller liknande som går ända ner till 

botten. Skärmen tas bort först sedan suspenderande material 

sedimenterat. Spridning av sediment vid muddring och andra 

grumlande arbeten bör begränsas genom användning av exempelvis 

geotextilskärm (se figur ovan). 

Muddring och arbeten i vattenområdet kommer att bedrivas på sådant 

sätt att grumling i möjligaste mån undviks. Muddring avses inte 

utföras under perioden 1 april till 31 oktober av hänsyn till 

vattenlevande organismer. 

Muddring avses bedrivas i så begränsad omfattning som möjligt. De 

inre bryggdelarna anpassas för grundgående båtar. Båtar som fordrar 

större djup placeras vid de yttre bryggorna där vattnet redan har ett 

större djup. Detta för att minimera muddringsvolymen. Denna volym 

avser upptagna lösa massor. Denna är närapå dubbelt så stor som 

beräknad fast muddervolym. Muddermassor behandlas och torkas så 

långt möjligt på plats för att minska mängden material som deponeras.  

Figur 14.Bilden visar exempel på grumlingseffekten av muddring i vattenmiljön. Notera 

skillnaden i grumlingsnivå mellan den inre och den yttre skyddsskärmen samt det 

opåverkade vattnet utanför den yttre avskärmningen. Fotografi: PEAB. 
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Mängden muddringsmassor avses begränsas, men påverkas av 

ambitionsnivån för projektet. Muddringsbehovet utreds närmare inför 

tillståndsansökan. Vid upplag av muddringsmassor på land kan krävas 

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken eftersom muddringsmassor räknas 

som avfall. Provtagning i sedimenten bör göras för att klargöra om 

sedimenten är förorenade eller ej och i så fall till vilken grad och med 

vilka ämnen. I ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

behandlas för att mark- och miljödomstolen skall kunna göra en 

samordnad prövning av vattenverksamhet och hantering av 

muddringsmassor. 

Muddrings- och rensningsarbeten i områden med bottenvegetation 

som är värdefull ur ekologisk synpunkt ska så långt möjligt undvikas. 

Om arbeten trots det måste ske ska rotfilten läggas åt sidan och 

återföras vid återfyllnaden. Det är angeläget att områden med 

bottenvegetation som är värdefull ur ekologisk synpunkt skyddas. 

Samtidigt kan det i vissa fall vara svårt att undvika arbeten i sådana 

områden i samband med muddring. 

Muddring och deponering av muddermassor avses ske så att risken för 

spridning av gifter minimeras samt att sedimentspridning i vatten 

minimeras. Minimeringen av sedimentspridning och grumling är viktigt 

för att minimera påverkan på bottenlevande fisk och angränsande 

bottenvegetation som är värdefull ur ekologisk synpunkt. 

8.2   Bryggor & pirar 

Kreosotimpregnerat virke får inte användas till bryggor och andra 

träkonstruktioner inom vattenområdet. Godkända material i övrigt ska 

användas, t.ex. virke som tryckimpregnerats av medel som är 

godkända enligt kemikalie-lagstiftningen.  

I stället för pålar av tryckimpregnerat virke kan polyetenrör användas, 

ev. även med t.ex. ingjutna järnbalkar om det skulle bedömas 

lämpligare än träpålar. Bryggorna ska anläggas som pålade träbryggor 

ut till ett djup på minst 1,5 meter.  

8.3   Båttvätt 

Båttvätt bör utföras endast på anvisad spolplatta med möjlighet att ta 

tillvara tvättvatten på ett miljöriktigt sätt. 
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8.4   Schaktning och fyllning 

Schaktningsarbeten i områden med bottenvegetation som är värdefull 

ur ekologisk synpunkt ska så långt möjligt undvikas. Om schaktnings- 

och rensningsarbeten måste utföras vid värdefull bottenvegetation 

läggs rotfilten åt sidan och återförs vid återfyllnaden för att minimera 

påverkan på denna bottenvegetation. 

9   Kontroll 

En kontrollplan och ett kontrollprogram bör tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena påbörjas.  

Kontrollprogrammet bör upprättas för att kontrollera statusen för 

grundvattennivåer, vibrationer, grumling m.m. före, under och efter 

byggnation. Ett motiv till detta är bl.a. att undvika skadestånds-

anspråk. 

10   Sjösänkningsföretaget Salen 

Sjösänkningsföretaget Salen är en vattensamfällighet som bildats med 

syfte att sänka sjöns nivå för att tillskapa ytterligare brukbar jord- och 

skogsbruksmark. Det föreligger en skyldighet för verksamhetsutövaren 

att underhålla vattenanläggningen så att den angivna nivån i 

tillståndet kan hållas. 

De föreslagna exploateringsåtgärderna bedöms ej påverka 

förutsättningarna för sjösänkningsföretaget. 

Skälen till detta är att ambitionen i projektet är genomgående att 

minimera påverkan på strömningsförhållanden, vattendjup etc och 

inga åtgärder syftar till att höja eller sänka vattennivåer och 

bottennivåer mer än marginellt. Vid anläggning av bryggor och pirar 

väljs det anläggningssätt som har minst påverkan på 

strömningsförhållanden. Endast ett marginellt nettotillskott av 

dagvatten är aktuellt. Flödeshastigheten för dagvatten bromsas upp 

och vattnet renas genom att fördröjningsmagasin anläggs. Tillflödet av 

dagvatten vid höga flöden bedöms därför bli ungefär densamma som 

idag. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att förutsättningarna för 

villkoren i sjösänkningsföretaget påverkas endast i marginell 

omfattning. 
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11   Strandskydd  

Sjön Salen omfattas generellt av utvidgat strandskydd om 200 meter. 

För byggrätten samt en del av parkmarken är strandskyddet upphävt i 

detaljplan A211 (se rosafärgad begränsningslinje i figur 1 ovan). 

Strandskyddet kvarstår emellertid på stranden ca 10-20 meter och ut i 

vattnet 200 meter. I ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avses 

även ansökan om strandskyddsdispens behandlas för att mark- och 

miljödomstolen skall kunna göra en samordnad prövning av 

vattenverksamhet och strandskydd. Det krävs ingen dispens för 

åtgärderna om tillstånd beviljas enligt miljöbalken 7 kap. 16§. 

Åtgärderna blir tillåtliga trots att strandskydd råder i samband med att 

domstolen beviljar tillstånd. 

11.1   Åtgärder som kan beröra strandskyddet 

De åtgärder som kan beröra strandskyddet redovisas i denna handling 

under kapitel 5 Verksamhetens omfattning och utformning. 

11.2   Särskilda skäl 

Prövningen av frågan om särskilda skäl för dispens föreligger skall 

alltid omfatta påverkan på både friluftslivet och djur- och växtlivet. I 

lagen, miljöbalken 7 kap 18 c § anges sex särskilda skäl. Inga andra 

skäl får användas. Följande sex särskilda skäl kan anföras: 

1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 

2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel 

en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för 

allmänhetens friluftsliv. 

Figur 1. Ovan t.v.  Strandskyddet är upphävt i detaljplan A211 enligt rosafärgad begränsningslinje i 
figuren. Ovan t.h. avgränsningar för strandskydd resp. vattenverksamheter. 
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3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara 

båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock 

inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde 

eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke 

acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.  

4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en 

pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske 

utanför området.  

5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske 

utanför området. 

6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Särskilda skäl som anförs kommer att utvecklas mer i detalj i 

kommande ansökan och mkb. 

12   Allmänna hänsynsregler  

Enligt 22 kap 1 § MB skall en ansökan innehålla bl a de uppgifter som 

behövs för att domstolen skall kunna bedöma hur de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap MB iakttas. 

Uppgifterna kommer att infogas i ansökan och mkb. 

13   Laglighetsförklaring  

Utfyllnader har tidigare gjorts inom vattenområdet. 

Tillstånd till befintlig småbåtshamn och tidigare utfyllnad saknas. 

Avsikten är att ansöka om laglighetsförklaring avseende dessa 

åtgärder samtidigt med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. 
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14   Nyttan av verksamheten  

En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän 

och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av den. Ansökan måste således innehålla uppgifter om 

nyttan av vattenverksamheten samt kostnaderna, skadorna och 

olägenheterna av den. 

14.1   Allmän nytta 

Nya bostäder i ett attraktivt läge. 

Kan bidra till att öka Alvestas attraktivitet som boendeort. 

Nya sociala mötesplatser i centrala Alvesta. 

Vattentorget med trappan skapar en viktig platsbildning som kan 

fungera som en ny social mötesplats i centrala Alvesta. 

Förtätning av bostäder i centralt läge. 

Det bidrar till bättre förutsättningar för handel och service i Alvesta 

centrum p.g.a. ökat kundunderlag. Förtätning i centrala lägen skapar 

också förutsättningar för att minska bilberoendet. Vissa dagliga 

transporter kan ersättas av gång- och cykel för de boende. 

Minskat bilberoende. 

Ev. kan parkeringsnormen sättas lägre än 0,8 parkeringsplatser per 

lägenhet i detta område eftersom förutsättningarna att klara sig utan 

bil är mycket goda. 

Miljövänliga transporter. 

Mycket goda pendlingsmöjligheter p.g.a. närhet till tågstationen skapar 

goda förutsättningar för liten miljöpåverkan från de boendes 

transporter. 

Minskad klimatpåverkan. 

Detta nya område förväntas bidra till låga klimatpåverkande utsläpp 

orsakade av transporter från de boende. 

14.2   Enskild nytta 

Attraktiv boendemiljö i sjönära läge med fina möjligheter till 

bostadsnära rekreation. 

Vattenkontakt och bostadsnära grönska upplevs i flera 

miljöpsykologiska undersökningar som de främsta faktorerna till trivsel 

i stadsmiljöer. Med anläggandet av vattentorget och trädäck eller 

trappa tillgängliggörs vattnet. 
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Möjligheter till lägre transportkostnader skapas för de familjer som 

flyttar in i detta centrala läge med gång- och cykelavstånd till allmän 

och kommersiell service samt gångavstånd till kommunens viktigaste 

pendlingsnod, Alvesta järnvägsstation. 

Inflyttning i dessa nya lägenheter skapar sannolikt en kedjereaktion på 

bostadsmarknaden där befintliga hus och lägenheter med lägre 

boendekostnad blir lediga. Det kan bidra till möjligheter för inflyttning 

till Alvesta tätort. 

15   Kostnader, skador och olägenheter 

Tänkbara skador och olägenheter som bedöms uppkomma som 

konsekvens av vattenverksamheten: 

Bottenflora påverkas av propellerklippning 

Vattnet kan komma att grumlas under byggskedet. I driftskedet kan  

viss grumling ske genom propellermotorer och badning sommartid. 

Fågellivet kan störas av ljud från mänsklig aktivitet såväl under 

driftskedet som byggskedet 

16   Avvägning mellan nytta och skada 

När erforderlig hänsyn tagits till grumlingseffekter, värdefull 

bottenvegetation m.m. bör de skador och olägenheter som 

uppkommer kunna bedömas som godtagbara. Fågellivet har stor 

rörlighet och även anpassningsbarhet. Om de ytor med, ur ekologisk 

synvinkel, känsligast bottenvegetation tas bort och återförs efter 

muddring och rensning bör påverkan betraktas som liten och förenlig 

med en god hushållning med mark- och vattenresurserna. 

Nyttan, både ur allmän och enskild synpunkt av föreslagen 

exploatering är stora vilket talar för att nyttan överväger skadan om 

försiktighet iakttas under anläggningsskedet och om nödvändiga 

skadeförebyggande åtgärder vidtas. 

17   Samråd 

Detta material är underlag för samråd inför Länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap. 5 § miljöbalken. Ett inledande 

samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kronobergs län har ägt rum hösten 

2014. Samrådsansökan har därefter reviderats och kompletterats 

enligt inkomna synpunkter och samråd kan nu hållas med berörda 

sakägare och därefter kan prövning av Länsstyrelsen ske. 
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18   Utredningsbehov 

 Översiktlig inventering av lekbotten, sediment, vegetation och 

förutsättningar för fiskfaunan. 

 Muddringplan som utvisar omfattning av planerad muddring 

 Riskutredning – hantering av farliga ämnen (t ex bränsle vid 

bunkringsbryggor) som kan ge upphov till brand och 

explosionsrisker. 
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20   Referenser 

Alvesta kommun, 2005. Vattenplan; tillgänglig online 

http://www.alvesta.se/PageFiles/21873/File_713.pdf 

Alvesta kommun, 2008. Översiktsplan Alvesta kommun. Antagen av 

kommunfullmäktige 2008-06-03 

Alvesta kommun, 2014. Detaljplan A211, Sjöparken (Byggrätt och 

strand) inkl gestaltningsprinciper, tillhörande detaljplan A211. 

Alvesta kommun, 2014. Pålprotokoll gångbro över järnväg 

 
Alvesta kommun, 2013. Aktualitetsförklaring Översiktsplan för Alvesta 

kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 

DHI, 2009. Översvämningsutredning Lekarydsån Stråken till Huseby. 

Länsstyrelsen Stockholms län, 2010. Faktablad 2010:01. Anlägga 

brygga eller muddra – regler för arbeten i vatten 

Länsstyrelsen. Digitalt planeringsunderlag december 2014. 

Riksantikvarieämbetet. Digitalt planeringsunderlag december 2014. 

SMHI Vattenwebb. Digitalt planeringsunderlag december 2014. 

Sveriges Geologiska Undersökning. Digitalt planeringsunderlag 

december 2014. 

http://www.alvesta.se/PageFiles/21873/File_713.pdf

