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Detaljplan för Alvesta 14:1 Ekebogatan Trädgårds-
gatan i Alvesta tätort 

 

UTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2018-04-23 – 2018-05-
14. Under granskningstiden har tre yttranden utan erinran och tre yttranden med 
synpunkter inkommit. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har inte föran-
lett några förändringar av planförslaget.  

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

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för Alvesta 14:1 Ekebogatan Trädgårdsgatan ska 
antas enligt PBL 5 kap. 27 § 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i Alvesta tätort. Pla-
nen möjliggör ca 10 lägenheter i flerbostadshus. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

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

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

 

Yttranden utan erinran: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lantmäteriet 

Nämnden för myndighetsutövning 

Yttranden med erinran: 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägare 2 

Jan Franzén, Alvestaalternativet 

 

REDOVISNING AV SYNPUNKTER OCH KOMENTARER 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2018-02-12 lämnat samrådsyttrande i ärendet. 
Länsstyrelsen ansåg här att det behövdes ett förtydligande när det gällde 
risken för höga vattennivåer och de nya byggnadernas placering. Detta 
har bemötts i granskningen. 
 
Länsstyrelsen har härmed inga invändningar avseende de frågor som kan 
vara överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL. 

 
Översvämningsrisk och dagvattenhantering 

I den bilagda skyfallskartering (DHI 2014) som redovisas i planbeskrivningen 
visas vilka områden inom planområdet som kan vara känsliga vid framtida skyfall. 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen tydligare har redovisat att utplaning av 
markytan är tillräcklig för att hindra påverkan på planerad bebyggelse. 

Kommentar 

Noteras 

Fastighetsägare 

 
Fastighetsägare 1  

Fastighetsägarna har samma synpunkter som i samrådet och hänvisar till sam-
rådsyttrandet. Fastighetsägarna motsätter sig byggnation. 

Kommentar 

Kommunen hänvisar till svar i samrådsredogörelsen 
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Fastighetsägare 2 

Överklagande av översiktsplan Ekebogatan/Trädgårdsgatan 

 
1.  
Precis som fastighetsägare 1 undrar, undrar vi. Vad är cirka 2 våningar 
och cirka 10 lägenheter? 
Att man inte klargjort detta redan innan man skickar ut en detaljplan känns 
för oss väldigt oseriöst.  
Cirka 2 våningar kan lätt bli 3 eller 4.  
 
2. 
Som vi tar upp i punkt 1 är det lätt att det blir mer i slutändan.  
Vi vet redan nu att detta i slutändan skulle inte bara sluta med detta byg-
get utan det skulle bli ett helt nytt radhusområde. Det är inget vi vill alls, 
hade vi velat bo i ett område med lägenheter eller med radhus hade vi 
köpt ett hus i ett sådant område. 
Vad finns det för mening med att bara bygga cirka 10 lägenheter för att 
sedan bygga cirka 10 lägenheter någon annanstans? 
 
3.  
Som vi skriver i punkt 2 valde vi inte ett hus bland lägenheter. Och det för 
att vi ville bo i ett villaområde. Vi valde vårt hus pga det lugna läget med 
hörntomt, knappt någon insyn och nära till natur. Dessutom skulle rad-
hus/lägenheter skämma ut villaområdet något fruktansvärt. Nya moderna 
hus ska inte byggas i gamla områden! Hus från 30-40-talet passar inte bra 
ihop med nya hus, det borde väl ni veta? 
Detta kommer förstöras vid ett lägenhetsbygge. Trafiken kommer öka 
markant trots ert nekande. Ponera att varje lägenhetsinnehavare har 2 
bilar, det blir 20 bilar extra varje dag + besökande. 
Vi kommer få total insyn i både trädgård och hus. Att vara ute i trädgården 
och sola känns inte så lockande när man vet om att 10 personer kan titta 
på dig. 
Skugga, vår trädgård kommer bli skuggad av ett ev hus i den storleken. Vi 
vill ej ha mer skugga på vår tomt än nödvändigt. Nej, det skulle inte bli 
”minimalt” med skugga. Hela våran nedre del av gräsmattan kommer bli 
skuggad under kvällarna på sommarmånaderna då man faktiskt kan och 
vill utnyttja sin trädgård. Hur kul hade ni själva tyckt att det varit om det 
skulle byggas en 10m hög byggnad precis utanför ert hus? Försök tänk er 
in i vår situation lite. 
 Byggs det här kommer vi försöka flytta härifrån så fort som möjligt, vilket 
är väldigt synd då vi trivs här extremt bra. 
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Med det så kommer det bli svårare att sälja huset pga ett bygge INGEN 
vill ha. Vi skulle i sådant fall gå minus på en försäljning.  
 
4. 
Pga det vi skriver i punkt 3 kommer värdet på vårt hus minska markant! 
Därför KRÄVER vi av kommunen att vid ett ev bygge betala oss 700.000kr 
för värdeminskningen och ev förlust vid försäljning av vårt hus. 
 
5. Byggtrafiken och själva byggandet skulle störa oss. Det har varit lastbi-
lar och timmerbilar nedanför och vi har blivit störda. Dessutom hör vi tydligt 
arbetet med gång/cykelvägen längs väg 126. 
Vi är en barnfamilj, en familj som snart ska skaffa fler barn. Dessa barn 
kommer ALDRIG kunna sova om dagarna då vi ständigt kommer bli störda 
av bygget. Och vi vet hur mycket det skulle väsnas, vi arbetar inom entre-
prenad.  
 
6. 
Som en anonym person skrivit är detta skänkt mark. Skänkt mark som 
kommunen fick med villkor att det inte skulle byggas något på marken. 
 
7. 
Alla berörda bestrider ett bygge. Att ens fundera vidare på detta är lustigt. 
 
8.  
Som vi skrev i punkt 7 bestrider alla berörda ett ev bygge. Varför inte 
bygga på ställen där ingen blir berörd? Det finns massor utav mark att 
bygga på längs väg 126, där har man till och med fortsatt med trottoar. 
Dessutom finns det ett gammalt nöjesområde som bara står till ingen 
nytta. Bygg vid det området, där finns till och med en förskola, vilket skulle 
vara bra att ha i ett kommande radhus/lägenhetsområde. Och där är det 
billigare att bygga också. 
 
Sammanfattning 
 
NEJ, det ska INTE byggas något här! 
 
 
Kommentar: 
I detaljplan anges ett högsta utnyttjade av byggrätten och byggnadshöjd m.m. 
Detta innebär att det ofta i planbeskrivningar nämns ungefärligt bostadsantal, 
höjder eller antal bostadslägenheter. Planen och byggrätten ämnar skapa en 
möjlighet för byggnation och styr inte i exakthet vad som skall byggas, förutom att 
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inte överskrida de regleringar som givits i planen. Detta kan betyda att en fram-
tida byggherre endast vill bygga en våning och 7 bostadslägenheter medan en 
annan önskar bygga två våningar och 12 lägenheter, vilket planen medger så 
länge inte egenskapsbestämmelserna överskrids. Därav kan kommunen enbart 
ge ett cirka antal lägenheter.  

Vidare prövas varje byggrätt för sig. I översiktsplanen är detta område utpekat 
och markerar såldes som ett avslut på tätorten. Nu gällande översiktsplanens 
intentioner är inte att fortsätta bebyggelsen efter föreliggande detaljplaneförslag.  

Skuggstudie som togs fram till samrådet redovisar att fastigheterna till största del 
ej påverkas av skuggning. Dock kommer inte byggnaderna eller dess uteplatser 
avsevärt att påverkas av faktisk skuggning. Emellertid kan det under vissa stun-
der på kvällstid på sommarhalvåret ske en viss skuggningseffekt på en av de 
berörda fastigheterna. Även att insyn till tomten och huset påtalas som en möjlig 
olägenhet. Från plangränsen till de berördas hus är ca 34 meter vilket inte torde 
medföra någon olägenhet med tanke på att avstånden till grannar i syd- och 
nordlig riktning dessutom är närmre. Följaktligen finns idag ingen insynsskyddad 
trädgård. Därtill kan också påtalas att höjdskillnaden mellan Ekebogatan och be-
rört hus är ca tre meter. Enligt rådande praxis är att skuggning vid vissa tidpunk-
ter eller enskilda perioder på dygnet inte är en olägenhet för de närboende. En 
sådan bedömning gör även kommunen.   

En ökning av trafikmängden är ett faktum, men eftersom planområdet är mindre 
och inte möjliggör en stor mängd bostäder är bedömningen att den ökade trafik-
mängden inte kommer att öka bullret. Eftersom trafiken kan föras till och från 
både Trädgårdsgatan och Ekebogatan blir inte en enskild gata belastad. Enligt 
Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”(Tabell 2 ekvivalent nivå sid 7) 
visar att en gata måste öka avsevärt mycket för att buller ska öka och framförallt 
innebär en betydande påverkan. Eftersom gatan nästan uteslutande nyttjas av 
boende(och tillkommande bostadsinnehavare) skulle det sålunda krävas en av-
sevärt förhöjd mängd fordon för att buller ska bli en hälsorisk.    

Under byggperioden kan vissa störningar ske. Emellertid har en byggarbetsplats 
skyldighet att vara säker så att ingen inom eller utomstående från arbetsområdet 
riskeras påverkas eller skadas samt att arbetstider inte ska bli någon olägenhet. 
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Övriga 

Jan Franzén, Alvestaalternativet 
År 1928 och 1934 skänkte direktör och fru Aug Hall Alvesta medel till inköp och 
iordningställande av denna naturpark till Alvesta innevånares begagnande och 
trevnad. 

 
Familjen Halls donation avsåg inte att Hagaparken skulle bebyggas för privata 
ändamål. 
Att nu Alvesta kommun vill separera delar av parkområdet för bostadsändamål 
begränsar invånarnas möjlighet till parkområdet.  
 
Alvesta kommuns detaljplan för Alvesta 14:1 motverkar donatorernas avsikt med 
området. 
Därför yrkar Alvesta Alternativet avslag i vårt granskningsutlåtande för detaljpla-
nen ifråga. 
 
För övrigt missgynnar förslaget befintliga fastighetsägares villkor ifråga om utsikt 
över Hagaparken (oväderligt värde) samt sänker generellt många fastigheters 
värden pga en onaturlig barriär som planeras byggas gentemot en av entréerna 
till Hagaparken. 
 
Hagaparken är en del av Alvestas historia och bör vårdas därefter! 
Hagaparken bör utvecklas som rekreationsområde inte avvecklas! 
 
Samtidigt vill vi se Hagaparken väl avgränsad på en kommunal karta med de 
gränser som fastställdes vid inköp av marken för donerade pengar. 
 

Kommentar 
Området som planläggs låg ej inom det området som Alvesta kommun köpte in 
för att anlägga parkmark. Området nyttjades som åkermark/betesmark och detta 
kan ses i den ekonomiska kartan från 1950. Således låg detta ej inom det om-
råde som köptes in för park med medel givna 1928 och 1934 av makarna Hall.  
 
Hagaparkens är utpekad i översiktsplanen och ett mål är att utveckla parken och 
möjliggöra fler för funktioner. Föreliggande detaljplan angränsar parken som 
också markerar ett avslut på tätorten.  
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Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2018-06-01 

 

 

Mario Jonjic 

Planarkitekt 


