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Upphävande av detaljplan för del av Engaholm 1:1  
i Alvesta samhälle 

SÄRSKILT UTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Upphävande av detaljplanen har varit föremål för samråd i ett enkelt planförfa-
rande under tiden 2014-09-17 – 2014-10-08. Under samrådstiden har 10 yttran-
den utan synpunkter, 2 yttranden med kommentarer och 1 yttrande med syn-
punkter inkommit.  

Sammanfattningsvis är inkomna synpunkter och kommenterar positiva till ett 
upphävande av detaljplanen. Bland annat är ett bevarande av markområdet posi-
tivt utifrån flera miljökvalitetsmål.  

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

Ärendet överlämnas till nämnden för samhällsplanering för beslut. 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att, med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap 27§, anta upphävande av detaljplan för del av Engaholm 
1:1. 

 

PLANENS SYFTE 

Syftet är att upphäva byggrätter för del av Engaholm 1:1 då fastställd byggnads-
plan från 1937 inte har genomförts och genomförande bedöms inte heller bli ak-
tuellt i framtiden då fastighetsägaren tillsammans med länsstyrelsen idag skriver 
ett naturvårdsavtal för området.  

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2014-09-17 – 2014-10-08. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på:  

Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 
Alvesta Bibliotek 
Kommunens webbplats www.alvesta.se 

Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar.  
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Fastighetsägare till Blommadal 26 
Fastighetsägare till Blommadal 33 
Lantmäteriet 
Fastighetsägare till Solvrån 1 
Räddningstjänsten  
Polismyndigheten i Kronobergs län 
Nämnden för myndighetsutövning 
E.on Elnät Sverige AB 
Regionförbundet Södra Småland 
Fastighetsägare till Blommadal 44 

Yttranden utan erinran, men med kommentar: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
TeliaSonera Skanova Access AB 

Yttranden med erinran: 

Fastighetsägare till Blommadal 28 
 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot att planen upphävs. Länsstyrelsen konsta-
terar att upphävande av detaljplanen följer kriterierna för enkelt planförfarande 
och att upphävandet inte strider mot kommunens översiktsplan.  

Allmänna intressen enligt 2 kap PBL bedöms enligt Länsstyrelsen inte påverkas 
negativt av upphävandet. 

Utifrån naturskyddssynpunkt ser Länsstyrelsen positivt på att planen upphävs. 

Länsstyrelsen ser ett återinträde av strandskydd som positivt och konstaterar 
även att återinträdandet är utförligt redovisat i planhandlingarna. 

Länsstyrelsen fastslår att det inte finns några kända fornlämningar inom planom-
rådet. Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet 
avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.  

Prövningsgrunder rörande riksintressen, mellankommunala intressen och miljö-
kvalitetsnorm påverkas enligt Länsstyrelsen inte av planförslaget. Hälsa och sä-
kerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion bedöms inte heller bli berört av 
planförslaget.  

Kommentar: 

Länsstyrelsens yttrande har inte föranlett någon förändring av planförslaget.  
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TeliaSonera Skanova Access AB 
Enligt yttrandet finns en markförlagd telekabel inom planområdet, men konstate-
rande görs att då förslag inte medför exploatering av området kommer denna inte 
att påverkas.  

Kommentar:  
Yttrandet har inte föranlett någon förändring av planförslaget. 

 

Fastighetsägare till Blommadal 28 

Fastighetsägaren menar i sitt yttrande att förslaget kommer att leda till mycket 
mer trafik, buller och avgaser i området. Även djurlivet kommer att bli negativt 
påverkat och en oro finns att då marken är sumpig kommer ny bebyggelse bli 
drabbad av mögel. Fastighetsägaren önskar att kommunen ska bygga någon 
annanstans.  

Kommentar: 

Då planförslaget består av ett upphävande av den idag gällande planen kommer 
förslaget inte att leda till att marken bebyggs. Ett upphävande av planen innebär 
att efter antagande kommer området inte innefattas av någon plan och marken 
kommer därmed inte vara möjlig att exploatera. Dagens markförhållanden kom-
mer således att bevaras. Trafik, buller och andra störningar som tas upp i yttran-
det bedöms därmed inte bli aktuella. Då yttrandet går i linje med kommunens 
avsikter att bevara områdets rådande karaktär, har det inte föranlett någon för-
ändring av planförslaget. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen.  

 

2014-10-09 

Karolina Bjers 

Planarkitekt 


