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Detaljplan för Alvesta 14:29 m.fl. (Verksamhetsom-
råde Norra infarten)  

i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2020-10-23 – 2020-11-13. Under 
samrådstiden har 4 yttranden utan synpunkter och 6 yttranden med synpunkter 
inkommit.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört bland annat anslutningen till 
väg 126, dagvattenhantering, arkeologi och brandposter. 

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planhandlingarna. 
Plankartan har inför granskning kompletterats med ett E-område för tekniska an-
läggningar för el och VA. I planbeskrivningen har mindre revideringar och tillägg 
gjorts gällande bland annat dagvattenhanteringen och trafikanslutningen till väg 
126.  

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Planförslag för Alvesta 14:29 m.fl. (Verksamhetsområde Norra in-
farten) ska ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsmark i ett transportnära läge 
i anslutning till väg 126 vid Norra infarten i Alvesta.  

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2020-10-23 – 2020-11-13. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats www.al-
vesta.se/planer. Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga 
handlingar. 

 

http://www.alvesta.se/planer
http://www.alvesta.se/planer
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Wexnet 

E.ON Energidistribution 

Jakträttsinnehavare XX 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Yttranden med erinran/synpunkter: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Lantmäteriet 

Region Kronoberg 

Trafikverket 

Värends Räddningstjänst 

Alvesta Alternativet 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsens sammanfattade synpunkter 

Vi anser att kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat förslag till detaljplan, 
men att det också finns frågor som ytterligare behöver utredas och tas i beak-
tande under den fortsatta planprocessen. 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Vi kan dock konstatera att det 
finns indikationer på att det kan finnas röjningsrösen och/eller andra spår efter 
forntida aktivitet inom området. Länsstyrelsen anser därför att området bör utre-
das i en arkeologisk utredning, steg 1, innan det kan exploateras. 

Vad gäller dagvatten bör hanteringen utredas vidare för att säkerställa att inte 
uppnåendet av MKN för recipienten påverkas negativt. Länsstyrelsen erinrar om 
att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 
kap. 9 § miljöbalken. 

Då detaljplanen innehåller en ny anslutning till väg 126 som utgör statlig väg, ska 
i god tid före genomförandet kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna de-
taljutformningen för anslutningen. 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
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Syftet är att möjliggöra för verksamhetsmark i anslutning till väg 126 vid norra in-
farten i Alvesta. 

Kommunens avsikt är att skapa ett komplementområde till andra verksamhets-
områden, så som Björnstorp, med förutsättningar för 2-5 mindre verksamheter att 
etablera sig. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

Det föreslagna området är redovisat i kommunens gällande fördjupade översikts-
plan över Alvesta tätort, antagen 2017-11-28, som lämpligt för verksamheter som 
inte är störande för omgivningen. Planförslaget bedöms vara förenlig med över-
siktsplanens intentioner. 

Området är tidigare inte detaljplanelagt. 

Rådgivning om allmänna intressen enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

Planförslaget 

Planområdet omfattar cirka 2,5 hektar mark som sedan tidigare inte är detaljpla-
nelagd eller bebyggd. 

Planförslaget innebär att större delen av planområdet, inom kvartersmark, plan-
läggs för verksamheter, detaljhandel och kontor (ZHK). Runt om kvartersmarken 
planläggs ett område som natur, allmänplatsmark, med möjlighet att anlägga 
dagvattenmagasin. 

Exploateringsgraden regleras till högst 50 % av fastighetsytan. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 10 meter. Bestämmelse finns att upplag ska avskärmas (f1). På 
grund av dåliga grundförhållanden prick- och korsmarkeras en del av kvarters-
marken som gränsar till naturmarken. 

Området föreslås anslutas till väg 126 via en gemensamhetsanläggning. 

Trafik och kommunikation 

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets synpunkter beträffande trafik och kom-
munikation: 

”Detaljplanen innehåller en ny anslutning till väg 126 som utgör statlig väg. I de-
taljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt val 
av korsningstyp. Då de markmässiga förutsättningarna inte bedöms föreligga för 
ytterligare expansion av det föreslagna verksamhetsområdet kan Trafikverket 
godta att anslutning till väg 126 sker direkt från kvartersmarksområdet. För att få 
till stånd en trafiksäker anslutning som rymmer både in och utgående trafik från 
området kommer sannolikt en viss anpassning krävas i den statliga anlägg-
ningen. 

I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna 
detaljutformningen för anslutningen.” 

Buller 



  

 2021-10-12 

 

 

 

 

 

 

4 

             

 

Området planläggs bland annat för Z - verksamheter. Enligt Boverkets föreskrifter 
innebär Z – verksamheter att användningen ”ska tillämpas för service, lager, till-
verkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet 
med begränsad omgivningspåverkan. 

Då det regleras att verksamheter inom området inte får vara störande bedömer vi 
att kommunen inte behöver utveckla bullerhanteringen ytterligare. Skulle dock 
risk uppstå för att verksamheter orsakar exempelvis buller eller impulsljud, ska 
störningarna utredas och beskrivas mer. 

Vatten, avlopp och dagvattenhantering 

Det framgår av bifogat PM ”Geotekniska planeringsunderlag” att vid eventuellt 
schaktarbete under grundvattenytan ska grundvattennivån avsänkas till minst 0,5 
meter under planerad schaktbotten. 

Länsstyrelsen erinrar om att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vat-
tenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. 

Se under Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) för synpunkter rörande 
dagvattenhantering kopplat till MKN vatten. 

Krav/anspråk enligt annan lagstiftning 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförord-
ningen (2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
har därmed inte upprättats. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom plan-
området. 

Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 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. Länsstyrelsen erinrar om att kommu-
nen i en planbestämmelse, enligt 4 kap. 14 § PBL, ska ange att bygglov inte får 
ges förrän eventuella markföroreningar har avhjälpts. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att Lidar-kartan (laserskannad markyta) över om-
rådet indikerar att det kan finnas röjningsrösen inom området. Platsen kan även 
antas åtminstone delvis ha varit topografiskt lämplig för forntida aktivitet (höjden 
med sitt flacka södra sida), närheten till vattendrag etcetera, varför vi anser, en-
ligt 2 § 2 kap. KML (1988:950), att området bör utredas i en arkeologisk utred-
ning, steg 1 (inventering) innan det kan exploateras. 



  

 2021-10-12 

 

 

 

 

 

 

5 

             

 

Denna kan hypotetiskt följas av krav på ytterligare arkeologiska insatser bero-
ende på resultatet. Dessa bekostas av exploatören. Ansökan om att få en utred-
ning utförd kan göras via denna blankett: https://www.lansstyrelsen.se/krono-
berg/samhalle/kulturmiljo/fornlamningaroch-fornfynd.html  

Överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB) 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett vattendrag 
av riksintresse enligt 4 kap. 6 § MB. 

Påverkas inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen re-
dovisar kommunen bland annat områdets dagvattenrecipient (Salen) och dess 
status. 

Det går att läsa i ovan nämnda PM ”Geotekniska planeringsunderlag” att det be-
döms som att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration i jord inte 
är möjlig inom området på grund av de täta jordarna. Samtidigt anges i planbe-
skrivningen att MKN vatten inte bedöms påverkas negativt bland annat med moti-
veringen ”Inom planområdet ska dagvatten fördröjas i dagvattenstråk och fördröj-
ningsmagasin, var rening också sker genom infiltration”. 

Länsstyrelsen anser att dagvattenhanteringen bör utredas vidare för att säker-
ställa att inte uppnåendet av MKN för recipienten påverkas negativt. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Påverkas inte av planförslaget. 

Kommentar  

Planbeskrivningens genomförandedel har kompletterats med information om att 
detaljutformningen av väganslutningen till väg 126 ska godkännas av Trafikver-
ket. 

Planförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, vilket 
innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning avger buller får lokali-
seras här. Eftersom föreslagen mark för verksamheter ligger mer än 500 meter 
från närmaste bostad och mer än 300 meter från närmsta förskola bedöms det 
inte finnas någon risk att bostäder eller förskolor utsätts för bullerstörningar över 
gällande riktvärden. 

Kommunen tar till genomförandet av detaljplanen med sig att tillstånd för vatten-
verksamhet krävs om det finns behov att sänka grundvattennivån.  
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Kommunen har efter diskussion med Länsstyrelsen låtit utföra en frivillig arkeolo-
gisk utredning på platsen. Utredningen visar tydligt att de på Lidar-kartan obser-
verade anomalierna ej utgörs av fornlämningar. Länsstyrelsen har i ett yttrande 
från 2012-01-31 (Dnr 431-188-2021) beslutat att godkänna den frivilliga utredning 
som kommunen låtit utföra som en fullvärdig arkeologisk utredning, steg 1. Vi-
dare har Länsstyrelsen beslutat att inga vidare arkeologiska utredningar enligt 2 
kap. kulturmiljölagen (1988:950) krävs för att området skall kunna exploateras. 

Det stämmer att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration i jord 
inte är möjlig inom området på grund av de täta jordarna. Skrivelsen från sam-
rådshandlingarna om att ”rening sker genom infiltration” är därmed felaktig. Re-
ning kommer istället ske genom översilning och genom sedimentation i samband 
med fördröjning av dagvatten i dagvattenstråket. Ytterligare rening av dagvatten 
så som krav på oljeavskiljare bli aktuellt inom verksamhetsmark. MKN för recipi-
enten bedöms därmed inte påverkas negativt. Planbeskrivningen har reviderats 
med denna information. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet framför i sitt yttrande att det vore önskvärt om grundkartan uppdate-
ras med fastighetsbeteckningar.  

Kommentar 

Grundkartan har uppdaterats. 

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg är positiv till detaljplanens intentioner om att uppbringa plats 
och möjligheter för ett ökat företagande i Alvesta kommun. De ställer sig även 
positiva till att planområdet är beläget med närhet till gång- och cykelväg och 
busshållplats vilket stödjer en god och miljömässig tillgänglighet. Region Krono-
berg undrar dock om busshållplatsen som ligger ca 400 m söder om planområdet 
ligger tillräckligt nära det planerade området. Region Kronoberg utreder gärna till-
sammans med Alvesta kommun huruvida det finns behov för en ny busshållplats 
i direkt anslutning till det planerade verksamhetsområdet.  

Kommentar 

Alvesta kommun anser inte att avståndet på 400 m till busshållplats är långt. Med 
ett verksamhetsområde av denna storlek ser vi i dagsläge inget behov av att ut-
reda en busshållplats närmre planområdet. Eftersom Alvesta kommun inte är 
väghållare för väg 126 kan vi inte heller garantera att det går att anlägga en ny 
hållplats. 

 

Trafikverket 
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Trafikverket konstaterar i sitt yttrande att planförslaget innehåller en ny anslutning 
till väg 126 som utgör en statlig väg. Anslutningen till den statliga vägen förutsätts 
i planförslaget ske direkt från kvartersmark via en gemensamhetsanläggning. I 
detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering samt 
val av korsningstyp. Då de markmässiga förutsättningarna inte bedöms föreligga 
för ytterligare expansion av det föreslagna verksamhetsområdet kan Trafikverket 
godta att anslutning till väg 126 sker direkt från kvartersmarksområdet. För att få 
till stånd en trafiksäker anslutning som rymmer både in och utgående trafik från 
området kommer sannolikt en viss anpassning krävas i den statliga anlägg-
ningen. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket som ska 
godkänna detaljutformningen för anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikver-
ket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska 
framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på 
bl.a. anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning, räckesjustering 
etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande 
VGU (Vägar och gators utformning). 

Kommentar 

Planbeskrivningens genomförandedel har kompletterats med information om att 
detaljutformningen av väganslutningen till väg 126 ska godkännas av Trafikver-
ket. 

 

Värends Räddningstjänst 

Värends Räddningstjänst påtalar i sitt yttrande att området som inte omfattas av 
ett utbyggt brandpostsystem. Det kommer krävas att även brandposter planläggs 
i takt med att byggnaderna uppförs och verksamheterna startas upp.  

Kommentar 

Planhandlingarna kompletteras med informationen att brandpostsystemet kom-
mer behöva byggas ut till området i takt med att det bebyggs. 

 

Alvesta Alternativet 

Alvesta Alternativet skriver i sitt yttrande att de ser förslaget till detaljplan som 
omotiverat. De skriver att förslaget innebär att det väl planerade och genomförda 
projektet med Norra infarten till Alvesta tätort punkteras beträffande trafikflödet 
och lyfter följande punkter: 

1. Hastigheten på sträckan Björnstorp till Johnssons bensinmack måste sänkas 
från dagens 70 km/h till en lägre hastighet. Detta av trafiksäkerhetsskäl, då en in-
fart/utfart kommer att anläggas i den långsträckta kurvan för det föreslagna verk-
samhetsområdet. 

2. Cykelvägen till Björnstorp kommer att brytas med en infart/utfart på halva 
sträckan. 
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3. Verksamhetsområdet kommer att gränsa till den föreslagna naturskyddade 
tallskogen i väster. Naturvärdena minskar kraftigt med en bullrig verksamhet som 
angränsar till skogen. Samhällsbyggnadsnämnden hade skrivelsen om utredning 
av Tallskogen norr om Hagaparken på dagordningen för mötet den 27 oktober 
2020. 

Alvesta Alternativet yrkar avslag på förslaget till detaljplan. 

Kommentar 

På grund av planområdets ringa omfattning bedöms trafiksituationen vid väg 126 
inte påverkas betydligt och därmed kommer inga större åtgärder krävas på väg 
126. Men en viss anpassning kan behövas i den statliga vägen för att få till stånd 
en mer trafiksäker anslutning, där även cykelvägen tas hänsyn till. Detaljutform-
ningen för anslutningen kommer tas fram i samband med detaljplanens genomfö-
rande i samråd med Trafikverket.  

Det föreslagna verksamhetsområdet bedöms inte påverka natur- och rekreations-
värdena i tallskogen väster om planområdet betydande. Planförslaget tillåter en-
bart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, vilket avser bland annat 
buller.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2021-10-12 

 

Sofie von Elern 
Planarkitekt 


