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7. HÄLSA OCH SÄKERHET
7.1.

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen

Övergripande mål för samhällsplaneringen är bland annat att skapa goda och säkra livsmiljöer för alla medborgare. Samhället bör vara tekniskt, ekologiskt och socialt robust och hållbart, dvs. motståndskraftigt mot olika yttre och inre påfrestningar. Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen syftar till att minska sårbarheten och långsiktigt uppnå ett mera tåligt, funktionssäkert och flexibelt samhälle.
Alvesta kommun har genomfört en första etapp av inventering och risk- och sårbarhetsanalys
(ROSA) av de största riskerna i kommunen. Riskanalyser bör ligga till grund för kommunala
beslut som kan påverka risksituationen.
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunen ta fram handlingsprogram med säkerhets- och prestationsmål för det olycksförebyggande arbetet. Ett sådant
handlingsprogram för Alvesta kommun antogs av fullmäktige i maj 2005.
Värends Räddningstjänstförbund har ansvar för kommunens räddningstjänst, vilket innefattar
räddningsinsatser vid olycka eller överhängande fara för olycka. I det kommunala handlingsprogrammet för olycksförebyggande arbete ingår ett avsnitt om räddningstjänstens verksamhet (utbildning, information, tillsyn och sotning), som antagits av räddningsförbundets direktion. Till handlingsprogrammet hör ett faktaunderlag (Riskanalys och statistik).
Kommunen ska ha en plan för hur en extraordinär händelse hanteras (SFS 2006:544). En
sådan plan har utarbetats under 2007 och planeras tas upp för fastställande under år 2008
(ersätter lednings- och informationsplan för kriser och beredskap).
Enskilda huvudmän för verksamheter med särskilda risker eller verksamheter som är av vital
betydelse för samhällets funktion har eget ansvar och beredskap vid tillbud och egna organisationer för riskhantering och skydd.
Riktlinjer
 Det är viktigt att det på alla samhällsområden byggs in en ökad beredskap för större olyckor och extraordinära händelser.


Det bör finnas klara målsättningar inom den fysiska planeringen för hur olyckor ska förebyggas. Det kan
handla om hur trafiksäkerheten ska förbättras eller hur fallolyckor ska förebyggas.



Alla nämnder/styrelser i kommunen ska ta hänsyn till framtagna risk- och sårbarhetsanalyser (ROSA).



Risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras kontinuerligt i kommunen. Åtgärder för att säkra eldistributionen vid strömavbrott i mindre samhällen och byar ska tas upp i detta analysarbete.
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7.2

Räddningstjänstens beredskap

Alvesta och Växjö kommuner har sedan 2002 gemensam räddningstjänst – Värends Räddningstjänstförbund. Räddningstjänstens beredskap inom Alvesta kommun utgörs av deltidsstationer i Alvesta, Moheda och Vislanda. I Grimslöv och Torsåsby finns s.k. räddningsvärn.
Räddningstjänsten har som ambition att upprätthålla ankomsttider (efter larm) utifrån olika
bebyggelsekaraktärer enligt tabell nedan. Enligt nuvarande regler betyder det att t.ex. hus
med fler än tre våningar eller större vårdanläggningar inte får ligga utanför 10 minuters ankomsttid, om inte särskilda brandskyddsåtgärder vidtas. Sådana särskilda brandskyddsåtgärder bör skrivas in i områdesbestämmelser.
Tabell: Ankomsttider vid räddningsinsats
Bebyggelsegrupp
I.

Tätort

Ankomsttid

Karaktär

Alvesta
Moheda
Vislanda

10 minuter

Koncentrerad centrum- eller sluten bebyggelse, särskilt brandfarlig
bebyggelse, större vårdanläggning, elevhem eller hotell, bostadsbebyggelse i 4 våningar eller högre, samlingslokal för fler än 300
personer, industriområde eller industri med farlig verksamhet.

II.

Grimslöv
Torpsbruk
Hjortsberga
Lönashult

20 minuter

Bostadsområde eller flerfamiljshus i 3 våningar eller lägre, småhus- eller fritidshusbebyggelse, större byar och gårdssamlingar,
enstaka större industrier.

III.

Torne
Lidnäs
Hulevik

30 minuter

Mindre samhällen och byar, enstaka byggnader och gårdar

En förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna hålla ovan angivna ankomsttider är att
framkomligheten på gator och vägar är så bra att normerade medelhastigheter vid utryckning
kan hållas.
I kartbilden på nästföljande sida åskådliggörs de beräknade ankomsttiderna från brandstationerna inom Alvestadelen av Värends Räddningstjänstförbund.
De områden av kommunen som på kartbilden är ”vita” har över 20 minuters ankomsttid, räknat från brandstationer i Alvesta och Växjö kommuner. Genom samarbete med räddningstjänsten i angränsande kommuner kan ankomsttiden förkortas i de ”vita” områdena. I nordvästra delen av kommunen, mot Rydaholm, finns ett insatsområde där även deltidsbrandkåren i Rydaholm larmas per automatik (ca 5 minuters körtid till kommungränsen). I sydvästra
och södra delen av kommunen kan deltidsbrandkårerna i Liatorp och Ryd snabbt larmas via
SOS. Körtiden från både Liatorp och Ryd är ca 8 minuter till kommungränsen. I södra kommundelen finns dessutom räddningsvärn i Grimslöv och Västra Torsås.
Riktlinje
 I framtida utbyggnadsområden ska räddningstjänstens ankomsttider beaktas på ett tidigt stadium, så att
brandskyddskrav kan uppfyllas.
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Bild: Ankomsttider för räddningstjänsten
(Värends Räddningstjänstförbund)

Karta framställd av METRIA, mars
2002 Ur Geografiska Sverige Data.
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7.3.

Utpekade risk- och skyddsobjekt

Förutom farligt godstransporter på väg och järnväg (se avsnitt 7.4.) finns farlig verksamhet
främst på vissa industrier och bensinstationer. I Bättre plats för arbete (1995) anger Boverket
riktvärden för skyddsavstånd vid olika typer av verksamheter. Riktvärdena är allmänna råd
som inte är bindande. Riktvärdena bör dock användas som en första indikation om behov av
skyddsområde vid planering av nya bostadsoch verksamhetsområden. Vid nyetablering av
”riskobjekt”, t.ex. bensinstationer, måste riskbedömningszonerna beaktas. I tveksamma fall
bör noggrannare riskanalyser genomföras. Ett
antal lagrum ställer också krav på att riskanalyser genomföras.
Räddningstjänstförbundet genomförde 2004
en riskanalys avseende befintliga risk- och
skyddsobjekt. Analysen har uppdaterats år
2007. I kommunens planarbete ska de utpekade objekten beaktas och tas hänsyn till. På
kartbilden till vänster redovisas lokalisering av
de identifierade risk- och skyddsobjekten i
Alvesta kommun. Uppgifter om enskilda objekt
finns hos räddningstjänstförbundet.
Värends Räddningstjänstförbund har använt
följande definitioner av risk- respektive
skyddsobjekt i sin riskanalys:
Riskobjekt = objekt som allvarligt kan påverka
människors liv och hälsa på andra sidan fastighetsgränsen (påverkan genom t.ex. brand, explosion eller utsläpp).
Skyddsobjekt = objekt som rymmer fler än 150
personer (samlingslokal) som kan utrymma på
egen hand, eller objekt med fler än 3 personer som
kräver assistans vid utrymning, eller samhällsviktiga byggnader och anläggningar (t.ex. vattenoch reningsverk), eller byggnader med stora kulturhistoriska värden.
Risk- och skyddsobjekt (i kombination)

Ovan redovisade risk- och skyddsobjekt omfattar inte militära skyddsobjekt (se avsnitt
6.16.9).
I Alvesta kommun finns 123 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken (MB kap. 9). Dessa verksamheter redovisas på kartan sida 105.
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Riktlinjer
 Vid nyetablering av ”riskobjekt”, t.ex. bensinstationer, ska
riskbedömningszoner beaktas.


I kommunens planarbete ska de av räddningstjänsten
identifierade risk- och skyddsobjekten beaktas.



Tillkommande verksamhet som kan vara störande bör
förläggas på sådan plats och på sådant avstånd att den inte
stör befintlig bebyggelse. I tätortsbeskrivningen för Alvesta
tätort redovisas nya verksamhetsområden som ligger utmed
väg 25. Dit kan störande verksamheter lokaliseras. De nya
verksamhetsområdena ligger väl till för transporter från och till
områdena.

7.4.

Farligt gods

Transporter av farligt gods på väg ska främst ske på rekommenderade vägar. Länsstyrelsen
har rekommenderat följande vägar inom kommunen: Riksvägarna 23, 25 och 27, samt väg
126 söder om Gottåsa. Länsstyrelsen har föreskrivit förbud av transport med farligt gods på
väg 126 på delsträckan genom Alvesta tätort. På denna delsträcka hänvisas farligt godstransporter till Fabriksgatan (723) och Värnamovägen (707).
De transporter av farligt gods som sker på väg inom räddningstjänstförbundets ansvarsområde redovisas i förbundets kartbild nedan. Jämfört med andra delar av riket är transportflödena relativt låga inom detta område och utgörs i huvudsak av genomfartstransporter.
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Flöde av farligt gods [antal tusen ton]

20 – 50
10 - 20
1 - 10

Mätningar av transporter av farligt gods (i nettoton perioden sept-nov 1996) på järnvägssträckorna visar, att inom räddningsförbundets område finns de högsta flödena av farligt
gods på Södra stambanan (131 000 – 333 000 nettoton under mätperioden), medan Kust till
kustbanan har ett lågt flöde (0-14 000 nettoton under mätperioden).
Statistiken om flöden av farligt gods inom räddningstjänstförbundets geografiska område är
knapphändig. Detta gäller både gods på väg och på järnväg. Det som finns är vad som framkommit genom Räddningsverkets studier av flöden på väg (fjärde kvartalet 1998) och av
godsmätningen på järnväg (sept-nov 1996).
Riskerna med järnvägstransporter behöver utredas bättre. Särskild fokus kan behövas på
verksamheterna inom Alvesta stationsområde, där det sker viss rangering av gods och uppställning av godsvagnar. Detta har uppmärksammats i kommunens Handlingsprogram för
skydd mot olyckor, där följande säjs:
Någon form av riskanalys för järnvägens närområde bör göras. Problemställningen bör vara densamma för övriga kommuner utmed stambanan, och analysen bör göras i samarbete med dessa kommuner. Detta synes vara en viktig mellankommunal och mellanregional riskhanteringsfråga. Det är av
högsta önskan och intresse att länsmyndigheterna driver och samordnar detta arbete.

Ett övergripande utrednings- och analysarbete om farligt gods på järnväg har påbörjats av
Alvesta kommun i samarbete med räddningstjänstförbundet. För tätorterna Alvesta, Moheda
och Vislanda sammanställs vilka verksamheter som finns inom tre definierade skyddsav-
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stånd från järnvägen. Det kunskapsunderlag som tas fram kommer att utgöra underlag för
planering, beredskapsarbete m.m.
För närvarande finns inga tydliga nationella krav på skyddsavstånd till farligt godsleder. Frågan är komplicerad. Skyddsavståndet kan variera väldigt mycket, beroende på olika hänsyn
till olycksfrekvens, konsekvenser eller samhällsekonomiska aspekter. Längsta rimliga avstånd bör dock alltid eftersträvas mellan farligt godsleder och sårbara verksamheter som
bostäder.
Värends räddningstjänstförbund menar, att en generell riskbedömningszon på 150 meter bör
tillämpas, vilket enligt förbundet är en kompromiss mellan skyddsbehov och behov av utrymme. Enligt förbundet bör nyetablering inom denna zon alltid utredas och bedömas. Nyetablering av daghem, skolor, sjukvårdsinrättningar, äldreboende, hotell och liknande bör inte
ske inom denna zon. Befintliga sådana verksamheter samt tät bostadsbebyggelse inom denna zon bör enligt räddningstjänstförbundet övervägas att omlokaliseras på lång sikt. Alternativt bör särskilda skyddsåtgärder vidtas. Inom riskbedömningszonen bör i första hand verksamheter med låga personrisker, t.ex. grönområden, lättare industrier, lager, parkering och
andra trafikanläggningar läggas. Säkerheten utmed farligt godslederna kan höjas genom
riskanalyser vid planering inom zonen, och genom särskilda områdesbestämmelser. Nya
verksamheter med behov av farliga transporter bör lokaliseras i anslutning till anvisade farligt
godsleder och på lämpligt avstånd ur skyddssynpunkt.
För Alvesta kommun är det viktigt att det bebyggda samhället kan utvecklas och fungera ihop
med järnvägen. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan samhället och järnvägen. Ur samhällsutvecklingssynpunkt är det inte rimligt att områden i anslutning till järnvägen utvecklas till
”döda” områden. Det är däremot viktigt att ha kännedom om olycksrisker i områden som ligger nära järnväg. Vid uppförande av byggnader i järnvägens närhet ska därför särskild omsorg ägnas åt tekniska lösningar som skyddar vid olika olyckor. Det gäller t.ex. att kunna
stänga ventilationssystem, och/eller att ha lämpliga fasadmaterial och fönster, särskilda avlopp, täta marklager. Detta ska bevakas i bygglovsprocessen.
Olycksrisken är mindre på järnväg än på väg, och järnvägsvagnar kan stå emot skador bättre
än vägfordon eftersom de generellt sett alltid är tyngre och robustare. Kommunen förutsätter
att tillverkarna av rälsfordon arbetar med teknikutveckling av tågvagnar som transporterar
farligt gods, och att sådana vagnar säkerhetsklassas efter hur de kan stå emot skador i händelse av olycka.
Förutom de anvisade lederna för farligt gods på vägar och järnvägar har – utöver riskerna
med ledernas passage genom tätorter – ett antal konfliktpunkter för dricksvattenförsörjningen
identifierats:
För vägnätet finns följande konfliktpunkter för dricksvattenförsörjningen:
• Lekarydsåns passage under väg 25 (norr om Alvesta)
• Väg 23 strax söder om Gottåsakrysset
• Väg 611 vid Kojtet (mellan Vislanda och Ströby).
Enligt Vägverkets bedömning är det främst längs väg 23 söder om Gottåsakrysset som det
föreligger risk för konflikter till en nivå som kan föranleda att särskilda skyddsåtgärder vidtas.
Beträffande järnvägsnätet finns följande konfliktpunkter:
• Södra stambanan norr om Alvesta (gäller hela sträckningen till länsgränsen)
• Södra stambanan strax nordost om Vislanda
• Kust till kustbanan i Hjortsberga
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Riktlinjer
 Ur samhällsutvecklingssynpunkt är det viktigt att det ömsesidiga beroendet mellan samhälle och järnväg kan
fungera. En generell riskbedömningszon får inte innebära att områdena närmast järnvägen avfolkas och
avaktiveras. Behovet av särskild riskanalys vid nyetablering inom 150 meter från farligt gods led får bedömas
utifrån vilken typ av bebyggelse och/eller verksamhet som den aktuella plan- eller bygglovsfrågan gäller.


Det är viktigt att planera och bygga på ett sätt som mildrar skador vid eventuella olyckshändelser. En samsyn
bör utvecklas i risktänkande hos kommuner med järnvägstrafik. Som ett första steg har Alvesta kommun undersökt möjligheten till gemensam riskanalys för de kommuner som ligger utmed södra stambanan. För Alvesta kommun bör en riskanalys för hela stambanans sträckning genom kommunen ge ett bättre beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. En sådan riskanalys förutsätts innefatta planerade satsningar på ökad godshantering med en s.k. kombiterminal och i förlängningen eventuell utflyttning av godshanteringen till ett läge
utanför Alvesta centrum. Arbetet med riskanalys har inletts.



För vissa befintliga verksamheter (förskolor, skolor, sjukvårdsinrättningar, äldreboenden, hotell och liknande)
som ligger inom 150 meter från farligt godsled kan särskilda säkerhetsåtgärder övervägas.



Det förutsätts att tillverkarna av rälsfordon arbetar med teknikutveckling av vagnar som transporterar farligt
gods.



Behov och lokalisering av lämpliga uppställningsplatser för farligt godstransporter på väg bör utredas. Hänsyn ska då tas till mark- och vattenförhållanden, förhärskande vindriktning, avstånd till skyddsobjekt och bostäder, närhet till rekommenderad färdväg för farliga transporter, m.m.



Den nya dricksvattenförsörjningen från Bergaåsen kan medföra eventuella krav på kommunens befintliga
vattentäkter. Idag identifierade konfliktpunkter mellan väg/järnväg och kommunens dricksvattenförsörjjning
bör ses över och förslag till skyddsåtgärder tas fram.

7.5.

Buller

Risk för störande buller finns främst nära större vägar, järnvägar, flygplatser, större skjutbanor och vid vissa industrier. Beroende på typ av bullerkälla finns olika typer av riktvärden.
Naturvårdsverket har det samordnande myndighetsansvaret för omgivningsbuller. För buller i
bostäder finns riktvärden antagna av Socialstyrelsen.
De av riksdagen 1997 antagna riktvärdena för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnation av
trafikinfrastruktur. Vid tillämpning av riktvärdena i samband med åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Omgivningsbuller behandlas inom EU som ett av de viktigaste miljöproblemen. EU:s bullerdirektiv (2002) om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar till en samordning av
bullerarbetet i EU. I Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller regleras hur bullerdirektivet ska tillämpas i Sverige. De största kommunerna i landet ska under de närmaste åren
kartlägga bullernivåer och utifrån dessa kartläggningar ta fram åtgärdsprogram. Vägverket,
Banverket och Luftfartsstyrelsen ska kartlägga bullret på de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och flygplatserna.
Enligt ett delmål i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska ”antalet människor, som utsätts
för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i
bostäder, ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998”.
Störande buller från genomfartstrafiken på väg 126 genom Alvesta samhälle har påtalats av
personer som bor nära genomfartsleden. Långsiktigt kan väg 126 komma att flyttas utanför
samhället. I avvaktan på en eventuell utflyttning genomförs olika åtgärder som direkt eller
108

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALVESTA KOMMUN
2008-06-03
indirekt innebär lägre bullernivåer, t.ex. hastighetsnedsättande åtgärder på genomfartsdelen,
minskat antal lastbilar i centrum genom det införda förbudet mot transporter av farligt gods,
och en planerad rondell i korsningen Allbogatan-Värnamovägen som bör ge en lägre bullernivå.
Vad gäller buller längs det statliga vägnätet arbetar Vägverket kontinuerligt och systematiskt
med att lindra olägenheterna för närliggande boendemiljöer. Arbetet inriktas för närvarande
på bostädernas inomhusmiljöer. En kartläggning med efterföljande åtgärder (oftast fönsteråtgärder) har genomförts på det större vägnätet.
Befintlig lokalisering av t.ex. sågindustrier bör avskärmas i möjlig mån. Ny bostadsbebyggelse ska inte tillåtas i anslutning till industrier.
Riktlinjer
 Nyetablering av verksamheter som kan vara störande genom buller ska lokaliseras med betryggande
avstånd från bostads- och annan tätbebyggelse. Detta kan uppnås i framtida verksamhetsområden.


I största möjliga utsträckning ska gällande riktvärden för trafikbuller vid planering av nya gator, vägar och
bebyggelse tillämpas.



Om det råder osäkerhet om bullernivån, och bullervärden kan väntas vara höga, ska bullerberäkning utföras i samband med lokaliseringsprövning.



Vad gäller bullerstörning från Växjö flygplats och Kronobergsheds flygplats kan aktuella bullerkurvor erhållas från respektive flygplats. För de två flygplatserna gäller de riktvärden och förslag till åtgärder mot
störningar i befintlig bebyggelse som framgår av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida
transporter.

7.6.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett relativt nytt styrmedel i arbetet med att nå fram till de nationella miljökvalitetsmålen. En miljökvalitetsnorm är en föreskrift om lägsta acceptabla miljökvalitet i mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De allmänna reglerna om normernas syfte och
tillämpning finns i miljöbalken. Hittills har det tagits fram normer för utomhusluft, fisk- och
musselvatten, samt omgivningsbuller.
Utomhusluft: Miljökvalitetsnormer för utomhusluft regleras i förordning 2001:527 (uppdaterad
2007:771). För de fastställda normerna finns tidpunkter angivna då de ska vara uppfyllda.
Varje kommun är skyldig att kontrollera att normerna uppfylls inom kommunen. Normer i
form av gränsvärden finns för närvarande för luftens halter av kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, inandningsbara partiklar och ozon. Kunskap om lokala
luftkvalitetsförhållandena behövs bland annat när detaljplaner ska fastställas och vid ansökan om tillstånd till miljöfarliga verksamheter.
Kronobergs luftvårdsförbund erbjöd hösten 2004 länets kommuner att delta i ett samordnat,
treårigt program för att översiktligt kartlägga luftkvaliteten i respektive kommuns tätorter. Syftet var att möjliggöra en välgrundad bedömning av det framtida behovet av fortsatt, långsiktig
övervakning av luftkvaliteten i tätorterna. Alvesta kommun ställde sig positiv till ett regionalt
samarbete. Personal från kommunens bygg- och miljökontor har efter genomgången utbildning möjlighet att genom beräkningsprogram göra egna bedömningar av MKN.
Under 2006 utfördes beräkningar i länet i syfte att bedöma luftkvaliteten i 17 tätorter med
hjälp av modellteknik för kvävedioxider och partiklar (resultatet redovisas i SMHI Rapport nr
2006 – 35). Resultatet jämförs med MKN, tröskelvärden samt med miljökvalitetsmål och regionala delmål för att bedöma fortsatt mätbehov. I Alvesta kommun valdes beräkningspunk109
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ter på fem gator i Alvesta och en väg i Moheda ut. Beräkningarna visar att halterna av kvävedioxid i gatumiljö är låga. För partiklarna är däremot halterna höga redan i bakgrundsluften. Ännu högre blir de i gatumiljö, och samtliga valda gator överskrider övre utvärderingströskeln räknat som årsmedelvärde. Av rapportens slutsatser framgår, att för Alvesta kommun finns inget påvisat behov att mäta kvävedioxid. För länet finns ett allmänt mätbehov för
partiklar.
Alvesta kommun har för avsikt att komplettera de sex valda beräkningspunkterna med ytterligare punkter.
I samband med detaljplaneärenden kan kommunen utföra beräkningar med samma modell
som användes i beräkningarna 2006. Sådana beräkningar gjordes t.ex. vid detaljplaneändring för nybyggnationen i kvarteret Riksdagsmannen i centrala Alvesta.
Kommunstyrelsen beslöt i november 2006 att medverka i ett samordnat tvåårigt program för
kontroll av luftföroreningar i länet, vilket innebär fortsatta beräkningar under 2007-2008.
Halterna av luftföroreningar i utomhusluften i vår kommun påverkas av bl.a. följande:
- Alvesta kommun är en skogrik kommun, och tillgången på ved för eldning i enskilda eldstäder är god. Miljönämnden har fastställt riktlinjer för vedeldning, i syfte att varaktigt
minska risken för utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen.
- Såväl bilinnehav som bensinförbrukning i kommunen är mer omfattande än riksgenomsnittet.
- Enligt den fastställda energipolicyn satsar Alvesta kommun på att ersätta fossila bränslen
med förnyelsebara energikällor. Stora investeringar i fjärrvärmeanläggningar har genomförts och ytterligare planeras.
Omgivningsbuller: Genom förordning (2004:675) om omgivningsbuller regleras hur EU:s bullerdirektiv ska tillämpas i Sverige. Direktivet syftar till en samordning av bullerarbetet i EU,
genom gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- och bedömningsmetoder,
information till allmänheten och fastställda handlingsplaner. Direktivet ska också vara en
grund för åtgärder för att minska buller från större bullerkällor (se även avsnitt 7.5 Buller).
Fisk- och musselvatten: Genom förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten har EU:s fiskvattendirektiv och skaldjursvattendirektiv genomförts i Sverige.
Syftet med fiskvattendirektivet är att skydda och förbättra kvaliteten på sötvatten, så att fiskbestånden upprätthålls. I förordningens bilaga 1 redovisas MKN och riktvärden för fiskvatten i
utvalda sjöar och vattendrag i hela landet, bland dem Mörrumsån och sjön Åsnen. Kommunen har i den av fullmäktige antagna rapporten om vattensystemet i anslutning till sjön Salen
(som tillhör Mörrumsåns vattensystem) lagt fast riktlinjer och åtgärder för att minska försurningen och övergödningen av sjön (se avsnitt 6.5).
Vatten: Genom vattenförvaltningen (EG:s ramdirektiv för vatten, införlivat i svensk lagstiftning) följer krav på god vattenstatus för alla vattenförekomster (grund-, yt- och kustvatten).
Målet ska enligt vattenförvaltningen vara uppnått till år 2015. Det handlar först och främst om
kvaliteten på yt- och grundvatten samt om grundvattnets kvantitet.
Vattenförvaltningen kommer att innebära att nya miljökvalitetsnormer för vatten införs. Åtgärdsprogram för vatten inom samma avrinningsområde tas fram av de nya vattenmyndigheterna. Samråd om förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram ska hållas under våren
2009. Beslut om förvaltningsplan, inklusive åtgärdsprogram, fattas av Vattenmyndigheten
senast 22 december 2009. (Se även avsnitten 6.5. Ytvatten, 6.6. Grundvatten och vattenförsörjning och 8.3. Gemensamma energi- och vattenfrågor)
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Riktlinjer för uppföljning och tillämpning av miljökvalitetsnormer
 Samhällsplaneringsförvaltningens bygg- och miljökontor ansvarar för mätning och beräkning av värden för de
kvalitetsmått som omfattas av miljökvalitetsnormer.


Fastställda miljökvalitetsnormer bevakas i kommunens samhällsplanering, planarbete och bygglovprövning.



En ny planeringsfråga för kommunen är vad kommande åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för de vattenavrinningsområden som berör Alvesta kommun mera konkret kommer att medföra med avsende på nya
miljökvalitetsnormer.

7.7.

Radon

Radonhalten i marken varierar kraftigt beroende på lokala markförhållanden. Radon finns i
allt vatten. Halten i sjöar, vattendrag och hav är vanligtvis mycket låg. Förhöjd radonhalt i
grundvatten beror på höga radonhalter i jord och bergarter. Sedan 1997 finns gränsvärden
för radon i dricksvatten från enskild och allmän vattentäkt (Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift från december 2003).

Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 luft. Enligt de nationella miljömålen ska radonhalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft. Vid nybyggnation gäller 200 Bq/m3 luft som gränsvärde.
Miljönämnden genomförde i slutet av 1990-talet en undersökning av var i kommunen det finns risk för förhöjda
radonhalter i bostäder och dricksvatten. Den genomförda
karteringen (se vidstående kartbild) är användbar vid
nybyggnation, då markförhållandena ska undersökas med
avseende på radon. Genom den inledande markradonkarteringen har större delen av kommunens yta kunnat
klassas som normalriskområde, men sydligaste delen samt
spridda områden i kommunens västra och nordvästra kant
har bedömts vara högriskområden.

I slutet av 1990-talet kontaktades ägarna till drygt 1000
fastigheter i områdena ”högrisk” och ”normalrisk”. Sammanlagt gjordes 349 mätningar i bostädernas inomhusluft.
Ägarna till 300 fastigheter i områden för radonrisk i grundvattnet kontaktades också, och sammanlagt gjordes 120
brunnsvattenprover. Provtagningarna visade att det var
ganska ovanligt med höga radonhalter i de hus och brunnar
som undersöktes.
Under 2005-2007 pågick ett projekt där samtliga fastighetsägare i kommunen erbjöds att mäta radon i inomhusmiljön.
Under 2006 gavs de flesta småhusägare i kommunen möjlighet till radonmätning i bostaden. 312 mätningar utfördes i
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småhus, varav 118 visade på radonhalter som var högre än riktvärdet på 200 Bq. Inför 2007
gjordes ett nytt utskick till alla hushåll samt till lantbruksfastigheter.
Riktlinje
 Inom mark med förhöjd radonrisk ska byggnader där personer vistas mer än tillfälligt utformas i linje med
gällande gränsvärden för radon (BFS 2006:12, 6:23).

7.8.

Förorenade områden

Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenade att uppmätta halter påtagligt överskrider bakgrundshalten. Även byggnader/anläggningar ingår i begreppet.
Inom kommunen finns områden som förorenats eller misstänks ha blivit förorenade av tidigare verksamheter. Dit hör bland annat industrifastigheter, nedlagda deponier, förorenade sediment och områden där bensin- och oljeprodukter hanterats. Bland föroreningarna återfinns
tungmetaller, olje- och tjärprodukter, långlivade organiska ämnen som t.ex. klorerade kolväten och PCB.
Risken för hälso- och/eller miljöskador i och kring ett
förorenat område är beroende av en rad faktorer såsom
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivåer, spridningsförutsättningar, områdets känslighet och områdets
skyddsvärde.
I miljöbalken finns ett generellt krav att tillsynsmyndighet
ska upplysas om påträffade föroreningar.
Länsstyrelsen har identifierat totalt 258 förorenade
områden i kommunen (2006). Av dessa har 78 inventerats, vilket resulterat i följande riskklassning:
Riskklass 1 (mycket stor risk)
Riskklass 2 (måttligt stor risk)
Riskklass 3 (liten risk)
Riskklass 4 (mycket liten risk)

3 objekt
15 objekt
46 objekt
14 objekt

Vilken klassning det inventerade området får beror på
föroreningens farlighet, föroreningsnivå, områdets
spridningsförutsättningar och känslighet för människors
hälsa och naturens skyddsvärde. Den numera nedlagda
impregneringsanläggningen i Elnaryd är ett av områdena
som åsattes riskklass 1, dvs. störst risk. En sanering av
detta område har genomförts under 2007-2008. De andra
objekten i riskklass 1 är Finnveden Powertrain i Moheda
och Hjortsberga sågverk.
Kartbild: Förorenade områden i kommunen
(källa: MIFO-databas över identifierade/inventerade förorenade
områden)

Utöver länsstyrelsens identifiering/inventering av
förorenade områden har följande inventeringar
genomförts eller genomförs:
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-

Alvesta kommuns inventering av nedlagda deponier, totalt 17 stycken (inventeringen
finns på bygg- och miljökontoret).

-

Inventering av nedlagda bensinstationer 1969-1994, genom Svenska petroleuminstitutets
miljösaneringsfond AB (uppgifter finns på bygg- och miljökontoret).

-

Försvarets redovisning av förorenade områden (finns på bygg- och miljökontoret).

-

Uppgifter om sedan 1999 nypåträffade föroreningar (finns på bygg- och miljökontoret).

Länsstyrelsen har i sitt förslag till revidering av de regionala miljömålen 2006-2010 följande
förslag till mål för förorenade områden: ”Samtliga förorenade områden som innebär akuta
risker vid direktexponering och sådana områden som idag eller inom en nära framtid hotar
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden skall vara utredda och vid behov
åtgärdade vid utgången av 2010”. Målformuleringen är likalydande med det nationella delmålet.
Riktlinjer
 Vid exploatering eller ändrad användning av mark eller byggnad ska möjligheten att platsen är förorenad av
tidigare verksamhet beaktas. Det är viktigt att hänsyn tas till detta så tidigt som möjligt i processen.


Vid riskbedömning kan uppgifter från ovan nämnda inventeringar och redovisningar ingå i ett bedömningsunderlag som kan kompletteras med verksamhetshistorik för platsen och miljögeotekniska undersökningar.



När en verksamhet upphör ska området kunna tas i anspråk för andra verksamheter. Den som utövat verksamheten ska i skälig omfattning utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs så att det inte
lämnas kvar något som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön (s.k. efterbehandlingsansvar enligt MB kap 10 § 4).



Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana områden som idag
eller inom en nära framtid hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden ska vara utredda
och vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010.

7.9.

Översvämningsrisker

Kraftig nederbörd, snabb snösmältning och stormar är naturfenomen som inte kan styras.
Om regn eller högt vattenstånd leder till översvämningsskador, så beror det ofta på människans ingrepp i naturen, som t.ex.
borttagande av naturliga fördröjningsmagasin, olämpliga dräneringsmetoder, byggnation i riskområden. Människans utsläpp av
växthusgaser förstärker jordens
naturliga växthuseffekt, vilket i sin
tur gör att temperaturen ökar och att
klimatet påverkas. En ökning av
medeltemperaturen innebär för
Sveriges del bl.a. ökad risk för
översvämningar längs kusterna
liksom längs sjöar och vattendrag.
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Riskerna vid översvämning är framför allt skador på byggnader och egendom, ras/skred,
skador på vägar och järnvägar, otjänligt dricksvatten, smittorisker.
SMHI har på Räddningsverkets uppdrag tagit fram en
översiktlig översvämningskartering längs Mörrumsån för
sträckan från Helgasjön till Granö kraftverk. De delar av
karteringen som berör Alvesta kommun framgår av
kartan till höger. Kartläggningen är översiktlig och
begränsad till att gälla för övergripande insatsplanering
av räddningstjänsten och som översiktligt underlag vid
kommunens riskplanering och samhällsplanering.

Den översiktliga karteringen, med översvämningszoner
vid 100-årsflöden och med beräknat högsta flöde, är
inte användbar i detaljplaner, eftersom den är alltför
översiktlig och baseras på äldre mätdatabaser som inte
har kompletterats och uppdaterats. Den tar inte heller
hänsyn till gjorda utfyllnader.
Kommunen har låtit genomföra en mer detaljerad
översvämningsutredning, för Lekarydsån på sträckan
Dansjön till Huseby. Karteringen med översvämningsytor vid 100-årsflöde och beräknat högsta flöde är ett
nödvändigt underlag för planläggning och bygglovhantering samt teknisk åtgärdsplanering. Utredningen,
som visar översvämningsytor för Alvesta samhälle, har
nyligen utvidgats att även omfatta översvämningsytor
för Moheda samhällen. Ett varnings- och prognossystem har etablerats för att kunna simulera olika
tänkbara situationer och åtgärder vid t.ex. en krissituation. Alvesta kommuns översvämningsutredning
och varningssystem kopplas till motsvarande utredning
och prognossystem som Växjö kommun genomfört för
Helige å:s (Mörrumsåns) vattensystem. De två kommunerna kommer att arbeta tillsammans
med prognossystemet. Det samlade kunskapsunderlaget blir till stor nytta för
• Kommunens planering, såväl fysisk planering som planering av miljöåtgärder
• Beredskapsplanering och –åtgärder
• Hantering av händelser med översvämning
• Information och utbildning.
Riktlinjer
Översvämningsrisker ska beaktas vid planläggning eller planändring, samt vid lokalisering av bebyggelse och
planering av teknisk infrastruktur.
Översvämningskarteringen kommer att bearbetas när hela materialet har färdigställts. Några närmare riktlinjer
kan inte föras in i översiktsplanen förrän denna bearbetning är gjord och karteringen är behandlad i berörda politiska organ.
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7.10. Skyddsområden för vattentäkter
Alvesta kommun har vattentäkter i Lidnäs, Moheda, Alvesta, Vislanda, Grimslöv/Gottåsa,
Torne, Lönashult och Hulevik. Samtliga kommunala vattentäkter utom Lidnäs har fastställda
skyddsområden (se kartor i avsnitt 6.6.)
Utöver de kommunala vattentäkterna finns det några större enskilda vattentäkter samt enskilda vattentäkter till privata bostäder utanför tätorterna.
Riktlinjer
 Skydd för vattentäkt prioriteras.


Skyddsområden ska finnas för samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda vattentäkter. Föråldrade
föreskrifter för vattenskyddsområden ska ses över och revideras. Den nya dricksvattenförsörjningen från Bergaåsen kan eventuellt medföra krav på kommunens befintliga vattentäkter. De identifierade konfliktpunkterna mellan väg/järnväg och kommunens dricksvattenförsörjning (se avsnitt 7.4) kan behöva ses över
och förslag till skyddsåtgärder tas fram.



Alvesta vattenverk kan komma att kvarstå som reservvattentäkt när överföringsledningen för vatten mellan
Bergaåsen och Växjö har tagits i anspråk. Något beslut om detta har ännu inte tagits. Ett alternativ är att använda Växjö kommuns vattenreservoar Kvälleberg som har tillräcklig kapacitet för både Växjö och Alvesta.

7.11. Brandvattenförsörjning
Byggnadstyp avgör behovet av brandvattenförsörjning. Vid brand fordrar t.ex. en industri
med brandfarlig verksamhet större vattenmängd, jämfört med en friliggande villa. Det är därför viktigt att i ett planarbete ta med frågan om brandvattenförsörjning.
Förutsättningar för ett effektivt omhändertagande av vatten som använts för släckning av
brand och därigenom blivit förorenat bör finnas på särskilt riskfyllda objekt. T.ex. i form av
hårdgjorda och ej genomsläppliga ytor, invallningar, lokalt avstängningsbart dagvattensystem
eller uppsamlingsbassänger.
Riktlinjer
 Vatten- och avloppsföreningens (VAV:s) normer P38 ska tillämpas för att räddningstjänstens tillgång till
brandvatten ska tryggas.


Det bör tas fram riktlinjer för hur vatten, som använts för släckning av brand på särskilt riskfyllda objekt och
därigenom förorenats, ska tas om hand och saneras.

7.12. Brottsförebyggande verksamhet
I Alvesta kommun finns sedan 1999 ett lokalt samverkansorgan, det s.k. Brottsförebyggande
rådet, med representanter från polis, socialtjänst, skolor, fritidsgårdar, fritidsverksamhet, det
kommunala bostadsbolaget, närsjukvården och Migrationsverket. Rådet arbetar för att genom samverkan minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens invånare. Arbetet
bedrivs genom information, utbildning och opinionsbildning.
Enligt Svenska Brandskyddsföreningen är ungefär var tredje brand som inträffar i Sverige
anlagd. Genom åtgärder som ger ökad insyn till och belysning av utsatta fastigheter (t.ex.
skolor och daghem) kan anlagda bränder förebyggas.
I många delar av Alvesta kommun finns en värdefull grannsamverkan för att förebygga brott.
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Riktlinjer
 Vid planering och projektering av nya bebyggelseområden och inför upprustning eller omvandling av äldre
områden bör samråd ske med brottsförebyggande rådet.


Vissa förebyggande åtgärder kan enbart ske genom fastighetsägarens försorg. Kommunen medverkar gärna
i arbetet för ökad säkerhet.

7.13. Övrigt
7.13.1 Högspänningsledningar
Förutom flera mindre luftburna kraftledningar genomkorsas kommunen av större luftburna kraftledningar på 130 kV och 400 kV. Svenska Kraftnät har redovisat planer på att bygga ytterligare
en 400 kV kraftledning genom södra Sverige.
Denna kan komma att dras genom Alvesta kommun. Svenska Kraftnät har i januari 2008 meddelat att den planerade kraftledningen kommer att
utföras med ny likströmsteknik och som markkabel på sträckan Jönköping och söderut till
Skåne (se även avsnitt 6.12.4).
Elektriska fält på marken vid en kraftledning är
starkast närmast ledningen, d.v.s. mitt under den.
Sedan avtar fältets styrka snabbt åt sidorna.
Starkströmsföreskrifterna reglerar bl.a. avstånd till
närmaste byggnad. Reglerna föreskriver byggnadsförbud inom ett visst avstånd från ledningsstråkets mitt och begränsningar av markanvändningen under och intill en kraftledning.
Kartbild: Högspänningsledningar

Riktlinjer
Riskbedömning vid nyetablering av byggnader nära högspänningsledningar ska följa gällande föreskrifter och riktlinjer.
Kraftledningsstråk bör samordnas i mesta möjliga utsträckning. I anslutning till bebyggelse och frekvent besökta områden bör kraftledningsstråk förläggas så att risker med
elektriska och magnetiska fält minimeras.

7.13.2 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält delas in i låg- eller högfrekventa. Lågfrekventa fält omger bl.a. högspänningsledningar och bildskärmar, medan högfrekventa fält kommer från mobiltelefoner
och basstationsmaster. Master, antenner och basstationer är förutsättningar för radio-, dataoch telekommunikation. Mobiltelefonerna har skapat nytt behov av master. Hälsoeffekter från
master, antenner och basstationer för mobiltelefoni har ibland befarats, även om riskerna för
bestående skador inte officiellt anses vetenskapligt bevisade. Bygg- och Miljökontoret har
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sammanställt en kortfattad redovisning av den kunskap som finns inom området samt rekommendationer för placering av sådana anläggningar. Följande riktlinjer/rekommendationer
inför bygglovprövning av master, torn och antenner har antagits:
Bygg- och Miljökontorets rekommendationer
Eftersom det varken är möjligt att vetenskapligt bekräfta eller utesluta att olägenheter för människors
hälsa kan uppstå bedömer miljönämnden att man som en försiktighetsåtgärd ska minimera människors exponering av radiovågor.
Antenner och liknande bör inte placeras på fasader i omedelbar anslutning till bostäder eller kontor
m.m. utan istället placeras på tak.
Hänsyn bör tas till elöverkänsliga personer vid placering av antenner och basstationer. Bygg- och
miljökontoret kan, i samarbete med Elöverkänsligas förbund, bidra med information så att en planerad
antenn inte placeras på fastigheter som bebos av elöverkänsliga personer.
Basstationer och tillhörande teknikhus får ej ge upphov till ljudnivåer utomhus som överskrider naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV RR 1978:5).
Installationer i exempelvis apparatrum ska utformas så att ljudnivån (från t.ex. kylfläktar) inte överskrider de riktvärden som anges i Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer
(SOSFS 1996:7).

Statens Strålskyddsinstitut har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen formulerat en försiktighetsprincip för lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält: ”Om åtgärder som generellt minskar exponeringen kan vidtas till rimliga
kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt
från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och
byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att
exponeringen begränsas”.
Riktlinjer
 Vid planläggning uppmärksammas och bevakas de eventuella risker som elektromagnetiska fält kan innebära.


Att avskärma vissa områden i kommunen från påverkan från master, antenner och basstationer för mobiltelefoni är varken praktiskt möjligt eller förenligt med regeringens beslut och kommunens målsättning om god
täckning och kommunikationsmöjligheter. Det är svårt att peka ut något område som speciellt lågstrålande
utan en noggrann utredning om förhållandena. Genom kommunens långsmala form sker troligen påverkan
även från källor utanför kommunens gränser.



Vid placering av master, torn, antenner och basstationer ska bygg- och miljökontorets rekommendationer
följas. Generellt bör den av Statens Strålskyddsinstitut m.fl. formulerade försiktighetsprincipen tillämpas.

7.13.3. Skjutbanor
Enligt länsstyrelsens branschkartläggning av skjutbanor har Alvesta skjutbana och Moheda
sportskyttebana klassificerats i riskklass 2, vilket innebär stor risk för föroreningar.
Bullerberäkning är endast utförd på Kronobergsheds skjutbana.
Skjutbanorna ligger avskilt och bedöms inte vara störande eller medföra säkerhetsrisker.
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7.13.4. Djurhållning
Inom kommunen finns totalt cirka 500 djurhållningsenheter. Huvuddelen (ca 385) är lantbruk
med djur. Antalet lantbruk med mjölkproduktion är ca 70. Ett mindre antal (4) av lantbruken
är tillståndspliktiga enligt MB, dvs. har mer än 200 djur. 17 lantbruk har mellan 100 och 200
djurenheter.
Konflikten mellan bebyggelse och djuranläggningar bedöms vara ringa. De konflikter som
uppstår härrör oftast från gödselspridning inom eller intill område med detaljplan, och till
djurhållning inom detaljplaneområde. Störningar på grund av gödselspridning kan oftast
minskas genom att välja rätt tidpunkt, väderlek och gödselgiva.
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