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På nästa sida finns information om hur du går tillväga 
för att lämna synpunkter på planen.  

MISSIV  
Samråd av förslag till detaljplan för 
Viadukten 5 m.fl. i Alvesta tätort  
 

   
 
Samrådstid: 9 jan 2023 – 30 jan 2023 

PLANOMRÅDE 

 
 
 
 

Var finns planhandlingarna? 
Du hittar alla handlingar på kommunens 
webbplats:  

www.alvesta.se/planer 

Under samrådstiden kommer 
samrådshandlingarna även att finnas 
tillgängliga i kommunhuset, Centralplan 1, 
Alvesta, och på Alvesta bibliotek  

Kontakta kommunen om du vill få fysiska 
handlingar skickade till dig: 

samhallsbyggnad@alvesta.se  
tel. 0472-150 00 (vx) 

alt.  

sofie.von.elern@alvesta.se 
tel. 0472-152 53 

Berörda har möjlighet att lämna 
synpunkter senast den 30 jan 2023.  
 

 

Vad innebär detaljplanen? 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
handelsverksamhet i centrala Alvesta. 
För att få till en ändamålsenlig handelsfastighet 
behöver detaljplanen anpassas 
till platsens förutsättningar och möjliggöra en 
förändrad placering av intilliggande gatumark. 

Föreslagen detaljplan strider inte mot 
översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande 
enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen. 

 

http://www.alvesta.se/planer
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SAMRÅDSINFORMATION 
 
Detaljplan för Viadukten 5 m.fl. 
Diarienummer: SBN 2021–136 
 
Detaljplanen är nu utsänd för samråd. Samrådet syftar till att informera om 
pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
 
 
Synpunkter på planförslaget? 
Eventuella synpunkter på detaljplanen skall inlämnas, helst skriftligen, senast den 30 januari 2023. Ni 
kan lämna synpunkter genom att 

• skicka ett yttrande via e-post samhallsbyggnad@alvesta.se.  
• skicka ett yttrande via post Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta.  

eller 
• lämna in ett yttrande genom att besöka kommunhuset på Centralplan 1, Alvesta 

 
Uppge ditt namn, fastighet (alternativt adress) och ärendenummer SBN 2021–136 i yttrandet. 
 
 
Frågor?  
Eventuella frågor kring ärendet besvaras av: 
 

• Planarkitekt Sofie von Elern, tel. 0472-152 53  
• Planarkitekt Mario Jonjic, tel 0472-152 02 

 
Det går också bra att ringa eller besöka kommunhuset på Centralplan 1, tel. 0472-150 00 
 
Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att 
lagras hos Alvesta kommun. För att få veta närmare hur Alvesta kommun behandlar personuppgifter 
se https://www.alvesta.se/om-kommunen/gdpr/. Där finns även information om hur du kan ta del av 
dina personuppgifter. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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