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Detaljplan för del av Alvesta 14:29 m.fl. (Verksam-
hetsområde Norra infarten) i Alvesta tätort 
 

UTLÅTANDE 
 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2021-11-05 – 2021-11-
26. Under samrådstiden har 5 yttranden utan erinran och 3 yttranden med syn-
punkter inkommit. 
Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört brandposter, genomförande-
beskrivningen, redovisning i plankartan samt planförslagets påverkan på trafikflö-
det vid Norra infarten och naturvärdena i tallskogen väster om planområdet.  
Inkomna synpunkter har enbart lett till mindre förändringar i planförslaget av red-
aktionell karaktär. 
Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att, med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap 27§, anta detaljplanen.  
 

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 GRANSKNINGEN 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, 
Centralplan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser 
har fått fullständiga handlingar. 
 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 
Yttranden utan erinran: 
Länstyrelsen Kronoberg 
Nämnden för myndighetsutövning 
Skanova 
Jakträttsinnehavare Lars Magnusson  
Polismyndigheten 
Yttranden med synpunkter: 
Värends Räddningstjänst 
Lantmäteriet 
Alvesta Alternativet 
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De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 
Länsstyrelsen har 2020-11-11 lämnat samrådsyttrande i ärendet.  
Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna syn-
punkter.  
Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara överpröv-
ningsgrundande enligt 11 kap. 10 § PBL.  
Kommentar  
Noteras. 

 
Värends räddningstjänst 
Räddningstjänsten anser att en brandpost bör etableras vid infarten till fastig-
heten. Brandposten bör ge minst 1200 l/min men ett större flöde kan behövas om 
bebyggelsen kommer innebära en hög brandbelastning, se Svenskt Vattens re-
kommendationer i publikationen P114.  
Räddningstjänstens normala insatstid till området bedöms överstiga 10 minuter. 
Kommentar 
Synpunkterna noteras och tas med till genomförandet av detaljplanen. 

 
Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
PLANKARTAN  
Bestämmelsen om korsmark är inte formulerad enligt rekommendationerna i Bo-
verkets planbestämmelsekatalog; ”Marken får endast förses med (t.ex. komple-
mentbyggnad)”. 
ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA  
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. 
u-område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 
kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar led-
ningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-om-
råde i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt 
sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeav-
snittet av planbeskrivningen. Det är ej redovisat vilka typer av allmänna ledningar 
som ska gå inom angivet u-område och vilken ledningshavare som ska ansvara 
för dessa ledningar.  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Otydlig redovisning där begreppet fastighetsreglering används när det troligen är 
avstyckning som avses. Det anges inte något om vem som bekostar den fastig-
hetsbildning som behövs för genomförandet av detaljplanen. Det anges inte nå-
got om vem som initierar och bekostar de lantmäteriförrättningar som behövs an-
gående bildande av gemensamhetsanläggning och servitut/ledningsrätt som be-
hövs för genomförandet av detaljplanen. 
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ANSVARSFÖRDELNING  
Under rubriken står framtida fastighetsägare/exploatörer som huvudman för ge-
mensam infart, vilken är utlagd i detaljplanen som g-område på kvartersmark. 
Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är 
ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 § PBL definieras allmän plats som 
gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett 
gemensamt behov. Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap reser-
veras för ansvaret för allmänna platser och att andra former av ansvar beskrivs 
med andra termer än huvudmannaskap för att undvika otydlighet och risk för 
sammanblandning.  
Delar av planen som bör förbättras  
PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER  
Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer 
Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovis-
ningen av planens innehåll i en plankarta. Plankartans utformning uppfyller inte 
dessa råd på följande punkt och det finns inget motiv angivet till varför så har 
skett: Byggnadshöjd finns inte med som egen kategori i föreskrifterna och Bover-
ket rekommenderar, bl.a. på grund av stora tolkningssvårigheter att det inte 
längre ska användas. Det rekommenderas att istället ange nock- eller totalhöjd.  
VATTEN OCH AVLOPP  
Det framgår ej huruvida anslutningsavgifter kommer tas ut för anslutning till kom-
munalt vatten och avlopp.  
PLANEKONOMI  
För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala 
budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka nämn-
der/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet. 
Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Avseende synpunkterna om att planförslaget inte följer Boverkets rekommendat-
ioner avseende korsmark och byggnadshöjd så har planförslaget tagits fram uti-
från den lagstiftning och rekommendationer som gällde när planarbetet startade 
2019. 

Information gällande ledningsrätt, fastighetsbildning och huvudmannaskap har 
förtydligats i handlingarna.  

Information om anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp har lagts till 
under ekonomiska frågor i genomförandebeskrivningen. Kommunen anser i öv-
rigt att de ekonomiska frågorna har redovisats på en lämplig nivå i planhandling-
arna utifrån planens omfattning. 

 
Alvesta Alternativet 
Förslaget innebär att det väl planerade och genomförda projektet med Norra in-
farten i Alvesta kraftigt förändrar trafikflödet in till och ut ur Alvesta tätort.  
1.) Hastigheten på sträckan Björnstorp till Johnssons bensinmack kommer med 
stor sannolikhet att sänkas från dagens 70 km/h till en lägre hastighet. Detta av 
trafiksäkerhetsskäl, då en infart/utfart kommer att anläggas i den långsträckta 
kurvan för det föreslagna verksamhetsområdet. 
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2.) Cykelvägen till Björnstorp kommer att brytas med en infart/utfart på halva 
sträckan.  
3.) Verksamhetsområdet kommer att gränsa till den föreslagna naturskyddade 
tallskogen i väster. Naturvärdena minskar med flera verksamheter som angrän-
sar till skogen.  
Att sänka hastigheten på Norra infarten kommer att påverka fordonsförarnas tåla-
mod att hålla de skyltade hastigheterna på väg 126 inne i Alvesta så länge som 
väg 126 går rakt genom tätorten. Sträckan med sänkt hastighet genom Alvesta 
kommer med sänkt hastighet vid föreslaget verksamhetsområde att förlängas 
från 5 till 7 km.  
Alvesta Alternativet yrkar avslag på förslaget till detaljplan. 
Kommentar 
Alvesta växer och nya exploateringsområden tillkommer. Läget med anslutning 
till väg 126 gör det attraktivt för verksamheter. Anslutningen till väg 126 bedöms 
inte ha någon betydande negativ påverkan på trafiken utmed väg 126 och cykel-
vägen. Ombyggnation av anslutningen och dess detaljutformning planeras i sam-
band med genomförandet av detaljplanen. Huruvida infarten till verksamhetsom-
rådet påverkar vägens hastighetsbegränsning beror på hur anslutningen kommer 
utformas. 

Verksamhetsområdet bedöms inte påverka naturvärdena i tallskogen väster om 
planområdet.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
2022-01-28 
 
Sofie von Elern 
planarkitekt 
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