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Detaljplan för del av Alvesta 14:7 (Norrgatan),  i Al-
vesta tätort 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2019-02-22 – 2019-03-15. 
Under samrådstiden har fyra yttranden utan erinran och fyra yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har föranlett 
smärre förändringar av planförslaget. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört störningar från buller, omfatt-
ning av föreslagen bebyggelse, hälsa och säkerhet, med mera. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Alvesta 14:7 (Norrgatan) ska ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i Alvesta tätort. Pla-
nen möjliggör lägenheter i flerbostadshus. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, 
Alvesta bibliotek samt 
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar. 
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Polismyndigheten i Kronobergs län 

Nämnden för myndighetsutövning 

E.ON AB 

Skanova AB 

Yttranden med synpunkter: 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form. För fullständig ly-
delse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet. 

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Detaljplanen behöver kompletteras med en riskanalys och eventuella krav på 
åtgärder innan den antas. Översvämningsrisk och användningen av marken 
är frågor som kommunen behöver behandla i fortsatt planhandläggning. Även 
den planerade bebyggelsens utformning och placering och konsekvenser av 
detta behöver beskrivas i förhållande till intilliggande fastigheter och befintlig 
stadsbild. Planen behöver kompletteras gällande buller- och dagvattenhante-
ring. 

Det framgår inte av planunderlaget om det beräkningsprogram som använts 
utgår från nordisk beräkningsmodell utan detta behöver förtydligas i plan-
handlingarna. 

Kommentar Nordisk beräkningsmodell har använts vid beräkningen i program-
met (Novapoint buller).  
 

Detaljplanen behöver kompletteras med vilka bullernivåer som beräknas vid 
uteplatser och hur de kan anordnas för att klara bullerriktvärdena. 
 
Kommentar: Uteplats kan anordnas på en innegård om föreslagen byggnadsut-
formning genomförs. På den tysta sidan uppmättes under 45 dBa ekvivalentnivå 
och under 70 dBa i maxvärde. Detta är också en förutsättning för att kunna ge-
nomföra planen. Således anser Alvesta kommun att ett förtydligande är överflö-
digt.  
 

I närheten av planområdet finns ett antal byggnader med kulturhistoriska vär-
den, från slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Några byggnader finns 
med i kommunens riktlinjer för byggnadsutformning och i Kulturparken Små-
lands karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort. Länsstyrelsen saknar en 
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tydligare redovisning av planförslagets konsekvenser och påverkan på den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området.  
 
Kommentar: Som Länsstyrelsen påpekar är vissa byggnader utpekade kommu-
nens riktlinjer för byggnadsutformning. Emellertid är dessa utpekade som solitä-
rer och ska inte ses i ett sammanhang. Området har idag blandat bebyggelse 
från olika tidsepoker. Således påverkar inte en ny enskild byggnad ett område 
som i stort saknar ett samlat kulturhistoriskt värde.  

 
Det framgår i planhandlingarna att den fördjupade översiktsplanen för Alvesta 
tätort medger förtätning i samklang med redan befintlig bebyggelsestruktur. 
Länsstyrelsen håller med om att ny bebyggelse behöver integreras i sam-
klang med befintliga miljöer för att skapa en god bebyggd miljö. Konsekven-
ser på grund av den tilltänkta byggnadens utformning, placering och bygg-
nadshöjd behöver tydligare redovisas både utifrån påverkan på stadsbilden 
och för de intilliggande fastigheterna. Det är angeläget att omsorg läggs på 
arkitektonisk gestaltning i enighet med befintlig miljö. 
 
Kommentar: Se ovan. Befintlig bebyggelsestruktur i detta sammanhang kan ex-
empelvis betyda att Alvesta kommun inte anser att det vore förenligt med omgi-
vande bebyggelse att möjliggöra slutna kvarter eller motsvarade. 
 

Av planförslaget framgår att det finns stora nivåskillnader mellan gata och fas-
tighet som kommer att fyllas ut för att möjliggöra byggnation. I den nordöstra 
delen av planområdet finns en lågpunkt. Det krävs stora massor för att fylla ut 
lågpunkten som även kan innebära branta slänter mot intilliggande fastig-
heter. Det finns inga förslag till egenskapsbestämmelser om placering eller 
begränsningar i markens utnyttjande närmast intilliggande fastigheter. Den 
tillkommande bebyggelsen föreslås enlig bullerberäkningens förslag att place-
ras nära intilliggande fastigheter i norr och öster. I fortsatt planarbete behöver 
konsekvenser och anpassning till intilliggande fastigheterna beskrivas utifrån 
den tilltänkta bebyggelsens utformning, placering och byggnadshöjd.  

Kommentar: Nuvarande marknivå ligger på mellan 143,3-143,7 och planförsla-
get möjliggör en högsta höjd över nollplanet till +156 meter. För att möjliggöra en 
bebyggelse som ligger på samma höjd som gatunivå krävs att marken fylls upp 
med två meter. Då kvarstår ca 10 meter kvar innan totalhöjden når sin max enligt 
planbestämmelsens angivelse. Av 10 meter går det att få till stånd två till tre vå-
ningar vilket, enligt gällande detaljplaner redan är möjligt idag. Således innebär 
en ny detaljplan en ringa förändring för fastighetsägare. Föreslagen byggnads-
kropp är således enkom förslag och inget som kommunen kan reglera. 

Granskningshandlingarna kompletteras med prickad mark i planens östra del 
samt färdig golvnivå (+146 meter över angivet nollplan)för att anpassa till intillig-
gande fastighet. Granskningshandlingarna kompletteras  även med förbud mot 
källare som syftar till att säkra bebyggelse mot höga flöden och översvämning. 
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Av planhandlingen framgår att utfart ska ske till Norrgatan. Hur utfart och par-
keringsplatser ska lösas bör utredas vidare och förtydligas i planen. Det finns 
till exempel inget utfartsförbud i korsningen mellan Norrgatan och Storgatan.   

Kommentar: Parkeringar löses inom detaljplanen, som står angivet i beskriv-
ningen, i övrigt noteras synpunkterna. 

Länsstyrelsen har beslutat att granska detaljplaner som påverkas av en farligt 
gods-led i enlighet med Länsstyrelsen i Skånes läns vägledning RIKTSAM. 
Det generella skyddsavståndet är enligt RIKTSAM 150 m för den här typen av 
flerbostadshusbebyggelse. Planförslaget möjliggör flerbostadsbebyggelse på 
ett avstånd närmare än det generella skyddsavståndet 150 m från stamba-
nan, som är en starkt trafikerad led för farligt gods. Den tilltänkta bebyggelsen 
ligger ca. 80– 100 m från spårområdet. Till detaljplanen behöver därför fogas 
en riskanalys och eventuella krav på åtgärder som redovisar att risknivåerna 
inte överstiger de nivåer som ska upprätthållas för denna typ av bebyggelse 
inom det generella skyddsavståndet 150 m. En riskanalys för planområdet 
kan påvisa att motsvarande risknivå kan åstadkommas med eller utan krav på 
särskilda skyddsåtgärder.  
 
Kommentar:  Älmhults kommun har tagit fram en vägledning för exploatering i 
områden där det finns risk för farligt gods; Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult. I denna rapport behandlas Södra stambanan. Riktlinjerna 
säger att känslig bebyggelse så som byggnader i mer än fyra våningar kan place-
ras minimum 50 meter från Södra stambanan. I samrådsförslaget placeras bo-
stadsbebyggelse med en totalhöjd över angivet nollplan +156 meter (2-3 vå-
ningar)medges i rubricerat planförslag cirka 90 meter från Södra stambanan. I 
granskningshandlingarna kompletteras planen med bestämmelser: Entré place-
ras på icke exponerad sida från farligt gods-led samt att placering av friskluftsin-
tag bort från stambanan.  Därutöver återfinns befintlig bebyggelse öster om (di-
rekt framför planområdet) och sydöst om planområdet. 
 
Hastigheten för all trafik genom Alvesta är 80 km/h vilket minimerar risken för ur-
spårning vilket kan anses vara högre där farligt gods-transporter får färdas i 
högre hastigheter. 
 

2. Lantmäteriet 

Osäker gräns i anslutning till kvartersmark  
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslut-
ning till gränser mot bl.a. Alvesta 14:1, 8 och 44. Varken i grundkartan eller i 
registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 
visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av kvartersmar-
ken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den plan-
lagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det 
lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning 
där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt 
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oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När 
gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastig-
hetsgränsens rätta läge göras.  
 
Kommentar: Ovan säkerställs före planens antagande. Detaljplaner ger emeller-
tid en viss tolkningsmån avseende planområdesgränsen. 

 
M-bestämmelse Finns med i planbeskrivningen men saknas i plankartan. 

Kommentar: Granskningshandlingarna korrigeras avseende ovan. 
 

3. Värends räddningstjänst 

Räddningstjänsten vill informera om nedanstående:  
Aktuell fastighet ligger utanför det område som kan tillgodoräkna utrymning 
via räddningstjänsten höjdfordon. Detta innebär att fönsterutrymning, idag 
endast kan ske upp till högst 11 meter (vilket maximalt kan motsvara ett föns-
ter på 4:e våningsplanet). Planeras ett flerbostadshus högre än 4 våningar 
kan det i bygglovskedet komma att krävas speciella åtgärder för att trygga ut-
rymning. 

Kommentar: . Nuvarande marknivå ligger på mellan 143,3-143,7 och planförsla-
get möjliggör en högsta höjd över nollplanet till +156 meter. För att möjliggöra en 
bebyggelse som ligger på samma höjd som gatunivå krävs att marken fylls upp 
med två meter. Då kvarstår ca 10 meter kvar innan totalhöjden når sin max enligt 
planbestämmelsens angivelse.  

 

4. Wexnet 

Wexnet ligger samförlagd med Fjärrvärme inom det prickade området. 

Kommentar: Fjärrvärmeledningarna återfinns inom U-området utpekat i detalj-
planen, således gör Wexnets ledningar även så. 

 

 

 

Förslag till beslut: Se inledningen. 

2019-04-20 

Mario Jonjic 

Planarkitekt 

  


