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

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 31 januari 2022 – 21 februari 2022. Un-
der samrådstiden har 11 yttranden utan synpunkter och 4 yttranden med synpunkter in-
kommit.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört MKN/recipient, genomförandetid, 
grundkartan, byggnadstekniska lösningar och ledningar.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planhandlingarna. Utöver 
redaktionella justeringar och förtydliganden så har följande justeringar gjorts i detaljpla-
nen efter genomfört samråd: 

– Planbeskrivningen har kompletterats med områdets recipient. 

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

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

• Planförslag till ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10 
skall ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

• Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra komplementbyggnader på fastig-
heten Vislanda 66:10. Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd under tiden 2022-01-31 – 2022-02-21. 
Missiv och hänvisning till fullständiga handlingar och var utsänt för kännedom och even-
tuellt yttrande, på kommunens hemsida och via mail, till berörda myndigheter, nämnder 
och företag samt till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet enligt sänd-
lista för samråd.  
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Förslaget har även gjorts tillgängligt för medborgarna under samrådstiden i Kommunhu-
set, Centralplan 1, Alvesta, på Biblioteket i Vislanda och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Telia 

Wexnet Nät 

Polismyndigheten 

Region Kronoberg 

Trafikverket 

Nämnden för myndighetsutövning 

5 närboende/fastighetsägare 

 

Yttranden med synpunkter: 

Lantmäteriet  

Lantmäteriet  

Värends räddningstjänst  

E.ON 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form med kommentarer:  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

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

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN) följs, till exem-
pel kommenteras i planbeskrivningen. Kommunen redovisar i planbeskrivningen att MKN 
för luft och MKN för vatten inte påverkas av planförslaget. 

Länsstyrelsen anser att recipient för områdets dagvatten samt dess MKN med fördel kan 
anges i planförslaget 

Hälsa och säkerhet 

Påverkas inte av planförslaget.  

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

http://www.alvesta.se/planer
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Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning.  

Kommentar  
Alvesta kommun uppdaterar handlingarna med recipient och dess status. 

 

Lantmäteriet 

”Förtydligande om genomförandetiden i plankartan  

På plankartan anges endast att genomförandetiden är 5 år. Enligt 4 kap. 22 § PBL avser 
genomförandetiden vid planändringen endast de frågor som ändras. Att genomförandeti-
den endast avser dessa frågor borde framgå av skrivningen på plankartan.  

Förtydligande om genomförandetiden i planbeskrivningen 

I planbeskrivningen anges på sidan 8 endast att genomförandetiden är 5 år. Enligt 4 kap. 
22 § PBL avser genomförandetiden vid planändringen endast de frågor som ändras. Att 
genomförandetiden endast avser dessa frågor borde redovisas tydligare i planbeskriv-
ningen.  

Fel laghänvisning  

Genomförandetid vid planändring bör ha laghänvisning till PBL 4:22 och ej 4:21.”  

 
”Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  

Bestämmelsen om korsmark är inte formulerad enligt rekommendationerna i Boverkets 
planbestämmelsekatalog. För korsmark rekommenderas skrivningen ”Marken får endast 
förses med (t.ex. komplementbyggnad)”. ”  

 

”Grundkarta 

Grundkartan är äldre och bygger troligtvis på äldre koordinatsystem, fastighetsbeteck-
ningar mm. Ni har angivit nya koordinatsystem Sweref & RH och nytt aktualitetsdatum, 
kontrollera en extra gång så detta stämmer.  

Kontrollera gränser med 0,025 meters lägesosäkerhet  

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

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämli-
gen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter 
till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte 
ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
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Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av 
områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid 
behov kontrollmäta sådana gränser.  

Teknisk försörjning  

El och VA nämns i planbeskrivningen. Värme och avfall saknas. Skulle kunna skriva något 
om det.” 

Kommentar  
Handlingarna liksom genomförandetiden gäller ändring av detaljplan. 

Formulering av planbestämmelse har uppdaterats. Tidigare formulering är även den kopp-
lad mellan Boverkets bestämmelsekatalog och detaljplaneverktyget och därmed korrekt. 

Prövningen hanterar endast ändring av detaljplan, förutsättningar för värme och avfall 
ändras inte.  

Övriga synpunkter noteras.  

 

Värends räddningstjänst  

Tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR 5:6 uppfylls nor-
malt om avståndet mellan byggnader uppförs med ett avstånd om minst 8 meter. I de fall 
där avståndet mellan byggnader understiger 8 meter kan byggnadstekniska lösningar be-
höva upprättas för att uppfylla de krav som ställs i BBR.  

Kommentar  
Alvesta kommun noterar synpunkterna. Byggnadstekniska frågor ryms inte inom detalj-
planens ramar och verktyg, frågan hanteras i bygglov. 

 

E.ON 

”Inom området har E.ON markförlagda lågspänningskablar samt kabelskåp, se bifogad 
karta. 

Innan markarbete påbörjas måste kabelvisning i fält beställas för att säkerställa kablarnas 
exakta läge. Kabelvisning i fält beställs kostnadsfritt via vår kundsupport 0771-22 24 24, 
se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-
nara-ledning.html 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgi-
vande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från led-
ningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 
ändras ovanför ledningarna, så att reparation och underhåll försvåras. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller änd-
ringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av ge-
nomförandebeskrivningen. 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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Under rubriken Teknisk försörjning i planbeskrivningen står det att Alvesta Elnät AB an-
svarar för elförsörjningen i området. Detta stämmer inte och ska ändras till E.ON Energi-
distribution AB.” 

Kommentar  
Informationen förmedlas till exploatören. 

I planbeskrivningen framgår att fastighetsägaren är exploatör och bekostar ändringen av 
detaljplan och genomförande av detaljplanen, det som nämns i yttrandet är en fråga som 
sker inom genomförandet. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2022-03-04 

 

Sarah Henningsson 
Planarkitekt 
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