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Följande  gäller  inom  områden  med  nedanstående  beteckningar.

Endast  arigiveri  användning  och  utformnirig  äi- tillåten.
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Referens

SBN 2021-143

Ändring  av  detaljplan  Va14  för  del  av  Vislanda  66:10  i Vislanda  tätort  har

vunnit  laga  kraft

SamhäIIsbyggnadsnämnden  i Alvesta  kommun  antog  2022-06-14,  E) 57 ändring  av

detaljplan  Va14  för  del av Vislanda  66:10  i Vislanda  tätort.

Beslut  härom  har  anslagits  på kommunens  anslagstavla  2022-06-18.

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

kommit  under  överklagandetiden  som  gick  ut 2022-07-11.

Ovannämnda  detaljplan  har  vunnit  laga kraft  2022-07-12.

Tidigare  har  granskningsutIåtandet  översänts.

När  arkivbeständiga  handlingar  tagits  fram  kommer  dessa  att  översändas.
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Sarah  Henningsson

planarkitekt
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Ändring  av detaljplan  Va14  för  del  av

Vislanda  66:10  i Vislanda  tätort,

Alvesta  kommun,  Kronobergs  län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR:

Denna  planbeskrivning

Fastighetsförteckning

Plankarta  upprättad  på grundkarta

Bilaga  1: Detaljplan  Va14,  1971

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

2. PLATSENS FöRUTSÄTTNINGAR.

PLANFöRSLAG

KONSEKVENSER  AV PLANFöRSLAGET.

5. GENOMFöRANDE.
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202j-05-11

1. INLEDNING

PLANENS  SYFTE  OCH  HUVUDDRAG

Ändringen av detaJplan Va14 syftar till att möjigBöra  komplementbyggnader
som  garage  och bostadskomplementbyggnader  på fastigheten  Vislanda  66:10.

Föreslagen reglering innebär endast förändrin@  för nämnd fastighet.
Detaljplanens  övriga  bestämmelser  ändras  inte.

DetaJplanen handläggs med standardplanförfarande  enligt 5 kap. 6 Ei plan- och
bygglagen  (SFS 2010:900,  PBL).

PLANDATA

Lägesbestämning  och  areal

Planområdet  är belägeti  sydvästra  Vislanda  och  fastigheten  är  755 m2, varav

planområdet  för  ändringen  är  cirka  100  m2.

Planområdets  lokaliserrng  (gul  cirkel).

Markägoförhållanden

Privatägd  fastighet.
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TIDIGARE  STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Föreslagen detaJplan striderinte  mot översiktsplanens intentioner.

Gällande  detaljplaner

Marken  är idag  planlagd  med detaljplan  Va14  (förslag  till  ändring  och

utvidgning  av stadsplanen  för  Kvarnbacksområdet),  lagakraftvunnen  1971-04-

14. I den detaJplanen regleras marken som OmrådeförbostadsändamM,  md-
ellerkediehusimax  1 våning, samt Marksomickefårbebyggas.

Berörd fastighet (gul streckad linje) på befintlig detaljplan, med aktuellt flygfotoi
bakgrunden.

Riktlinjer  byggnadsutformning

Dalvägen  är utpekad  i kommunens  riktlinjer  för  byggnadsutformning  i Vislanda

tätort  (2020)  som delvis  utgår  från  Smålands  museums  Karaktärisering  av

bebyggelse  i Vislanda  tätort  (2018).  Värden  på platsen  är den sammanhållna

bebyggelsen  med  tidstypisk  utformning.

Kommunala  beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  gav 2021-11-02  (SBN E) 70) samhällsbyggnads-

förvaltningen  i uppdrag  att  upprätta  och samråda  förslag  till detaljplan.
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2. PLATSENS FöRUTSÄTTNINGAR

Befintlig  bebyggelse  och kulturmiljö

Föreslagen  ändring  av detaljplan  liggerinom  en småhustomt  med befintligt

småhus.  Bebyggelsen  i området  är utpekad  av Smålands  museum  (2018)  som

tidstypisk  för  småhusarkitekturi  slutet  av 1970-ta1et  då de uppfördes.  Värdena

består  i den sammanhållna  bebyggelsen  som bildar  ett  intressant  gaturum,  den

tidstypiska  utformningen  med  branta  takfall  och karaktäristisk  färgsättning.

Platsen som föreslås möjNggöra byggnation av komplementbyggnad.

Den tidstypiska  utformningen  av bebyggelsen,  byggt  på 1970-ta1et.

Mark  och  vegetation  och  geotekniska  förhållanden

Platsen  består  av gräsmatta.  Marken  består  av morän  (SGU 2021)  och bedöms

ha goda  geotekniska  förutsättningar.

Gator,  trafik  och tillgänglighet

Platsen  nås via infart  från  Dalvägen.
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Teknisk  försörjning  och  ledningsrätter

Det  återfinns  inga ledningar  på del av fastigheten  som  föreslås  ändras.

Fornlämningar

Inom  planområdet  finns  inga  kända  fornlämningar.  Om det  vid  utgrävning  eller

annat  arbete  skulle  påträffas  fornlämningar  som  inte  tidigare  varit  kända,  ska

arbetet  omedelbart  avbrytas  och  Länsstyrelsen  underrättas.

Förorenad  mark

Den  som  äger  eller  brukar  en fastighet  skall  oavsett  om området  tidigare

ansetts  förorenat  genast  underrätta  tillsynsmyndigheten  om  det  upptäcks  en

förorening  på fastigheten  och  föroreningen  kan medföra  skada  eller  olägenhet

för  människors  hälsa  eller  miljön,  i enlighet  med  10  kap 1l  Er Miljöbalken.

Platsanalys

Med huvudbyggnader  cirka 5 -6 meter ifrån gatan på Dalvägen och @arage  cirka
10  meter  ifrån  gatan  bildas  ett  karaktäristiskt  gaturum.  Kulturmiljövärdet  kan

värnas  genom  att  bibehålla  avstånd  mellan  byggnad  och gata.

Färgsättningen  och materialval  för  fasader  är tegel  blandat  med  trä  i gult  och

mörkbrunt/svart.  Komplementbyggnad  som följer befintligt  material och
färgsättning  bidrar  till  kulturmiljövärde.

Mellanrummet  mellan  fastigheterna  Vislanda  66:10  och 66:1  kan bevaras  även

om komplementbyggnad  byggs  ut.

Analys  av Dalvägens  bebyggelsestruktur.
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3. PLANFöRSLAG

BEBYGGELSEOMRÅDEN

Ändringen  möjliggör  komplementbyggnad.  Föreslaget  planområde  är idag

reglerat  med  prickmark  som begränsar  uppförande  av bebyggelse.  Prickmarken

är 6 meter bred ida@ till grannfastigheten  och föreslås minskas ner till 2 meter.
Bestämmelsen  om prickmark  ersätts  här med  korsmark  som innebär  att

komplementbyggnad  medges.  Marken  föreslås  därmed  regleras  med  Korsmark

- Marken  får  endast  förses  med  komplementbyggnad.

Användningsbestämmelsen  BSr -  Område  för  bostadsändamål,  rad-  eller

kedjehus  från  1971  ändras  inte.  Dock  finns  inte  denna  bestämmelse  längre

utan tolkas som likvärdiB  B - bostäder.

Vid bygglovsprövning  börtillfredställande  skydd  mot  brandspridning

säkerställas  efter  gällande  byggregler.

TEKNISK  FöRSöRJNING

Dagvattenhantering,  elnät,  värme  och  avfall

Förutsättningarna  att  ordna  teknisk  försörjning  ändras  inte.  Ändringen  av

detaljplan  skeri  ett  utbyggt  bostadsområde  med  utbyggda  system.  Därav  finns

ledningari  mark,  samt  kabelskåp  att  ta hänsyn  till  inom  planområdet.
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4. KONSEKVENSER  AV PLANFöRSLAGET

MiljökvaIitetsnormer  (MKN)

MKN  för  luft

Luftföroreningar  har  i spridningsmodeller  (Luftvårdsförbundet  Kronoberg  2016)

på den mer  trafikerade  Allbogatan  i Alvesta  bedömts  enligt  tabell  nedan  och

således inte överskridit gällande miJökvalitetsnormer förluftföroreningar.

N02

PM 10

Bensen

Allbogatan  (årsmedel)

7 pg/m3

12 ug/m"

0,8 pg/m3

MKN

40 4g/ma

40 pg/m3

5 pg/m=

Miljömål

20 pg/m3

15 ug/m!

I ug/m3

WHO

10 pg/m3

Ä 5 4g/m3

Uppmätta värden underskrider de fastställda riktvärdena (preciserin@arna)  i

miljömålet Frisk luft.

MKN  för  vatten

Planområdets  recipient  är Obyån  som (enligt  redovisningi  VISS, hämtad  2022-

02-25)  uppnår  måttlig  ekologisk  status  och uppnår  ej god kemisk  ytvattenstatus

(på grund  av kvicksilver  och bromerad  difenyleter  vilka undantas  från

kvalitetskraven).  Planområdets  avstånd  till  recipienten  är stor  därmed  bedöms

Obyåns  kvalitetsnormer  inte  riskera  försämras.

Dagvatten  kan fördröjas  inom  fastigheten  på de genomsläppliga  ytor  som

bevaras.  Ändringen  berör  även endast  en mindre  del av fastigheten,  cirka 100

m2. Genomförandet  av ändringen  bedöms  inte  påverka  status  på vatten-  och

grundvattenförekomster  negativt.

Natur-  och  kulturmiljö

Bedömningen  är att  kulturmiljövärden  kan behållas  med  nybyggnation  av ett

garage.  På platsen  realiserades  inte  intentionen  med  rad-  eller  kedjehus  som

detaJplanen från 1971 reglerar. Byggnaderna i området har även förvanskats
något  enligt  rapporten  gjord  av Smålands  museum  (2018).  För att  minska

förvanskning  av området  läggs korsmarken  i planförslaget  med  hänsyn  till

platsens  kulturvärden.  Utformning  kan ske med  karaktäristisk  färgsättning  och

material.

Visuell  miljö  och  landskapsbild

Ny byggnadskropp  möjliggörs,  som upptar  större  rymd  än befintlig  bebyggelse.

Bedömningen  är en viss negativ  påverkan  på områdets  visuella  karaktär.
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UNDERSöKNING  OM  BETYDANDE  MILlöPÅVERKAN

Bedömningen  är att  planförslaget  är förenligt  med  bestämmelserna  i3,  4 och 5

kap miljöbalken.  Planen  bedöms  stämma  överens  med  grundläggande

bestämmelser  för  hushållning  med  mark-  och vattenområden  enligt  3 kap

Miljöbalken.  Planen  liggeri  Vislanda  tätort  och området  bedöms  vara lämpat

för den typ av ändring som föreslås. Vad gäller miJökvalitetsnormer enligt 5
kap Miljöbalken  är bedömningen  att  planförslaget  inte  medför  ett

överskridande  av gällande  normer.  Ändringen  är av så ringa  karaktär  att

bedömning  är att  den inte  innebär  någon  betydande  miljöpåverkan.

5. GENOMFöRANDE

Organisatoriska  frågor

Tidsplan

Planförslaget  sändes  ut för  samråd  under  vintern  2022.  Därefter  ställs

planförslaget  ut för  granskning,  innan  ett  slutligt  planförslag  kan antas.  Om

ingen överklagar beslutet vinner deta5p1anen laga kraft tre veckor efter den
tidpunkt  då planen  antagits.  Berörda  har  möjighet  att  lämna  synpunkteri

samrådsskedet  och i granskningsskedet.

Genomförandetid

Genomförandetid  för  ändring  av detaljplan  är satt  ti115 år. Genomförandetiden

räknas  från  det  datum  planen  vinner  laga kraft.  Efter  genomförandetidens

utgång  fortsätter  planens  bestämmelser  att  gälla  fram  till  den tidpunkt  då

detaljplanen  ändras  eller  upphävs.

Verkan  på andra  detaljplaner

Vid lagakraftvunnen detaJplan ersätts delar av äldre detaJplaner av
markregleringar  enligt  föreliggande  planförslag.

Ansvarsfördelnin@
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Alvesta  kommun *  Upprättar  detaljplan

Fastighetsägare

Vislanda  66:10
*  Genomför  detaljplanen
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Planavtal

Ett planavtal  är tecknat  mellan  sökande  och Alvesta  kommun  som reglerar

kostnaderna för upprättande av deta5p1anen.

Exploaterinzsavtal

Exploateringsavtal  avses inte  upprättas.

Ekonomiska  frågor

Fastighetsägaren  av Vislanda  66:10  är exploatör  och bekostar  ändringen  av

detaljplan  samt  genomförande  av ändringen  av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga  frågor

Konsekvenser på fastiHhetsnivå

:F'a'sti:Fie4"_ '""';'  ":i")- :,"i' "'
(iHor6.1:iIanomfå.f'e:.)= .":" .

IWmföÖ'nf@ttn.inf.aQ.kö6i'eliW'nser,':.'i,..' "..-"(:": ','..,

Vislanda  66:10 Prickad mark  övergår  till korsmark  och kommer

således att  möjiggöra  komplementbyggnad.

MEDVERKANDE  TJÄNSTEPERSONER

I samband med upprättade av detaJplanen har planchef Sara Andersson och
exploateringsingenjör  FredrikJohansson  medverkat.

Alvesta  2022-05-11

Sarah  Henningsson

Planarkitekt

PlanförslagetharantagitsavSamhäIlsbyggnadsnämnden

2022-06-14  /  57

Ebba Leieby
Nämndsekretemre

Beslutethar  vunnit/aga  kmft2022-07-12












