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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

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

Planupphävandet handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 § 
Plan- och bygglagen. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i Aringsås, strax sydost om Alvesta tätort och nära 
sjön Salen. I väst angränsar det aktuella området till sumpskogsområde 
och i öster till Växjövägen. I norr angränsar området till lövskog och i 
söder till barrskog.  

Areal 

Det aktuella området för upphävande består av cirka 11,7 hektar mark.  

Markägoförhållanden 

Upphävandet berör del av fastigheten Engaholm 1:1 som är i privat ägo 
och en mindre del av den kommunala fastigheten Aringsås 19:1. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Upphävandet av planen är förenligt med Alvesta översiktsplan från 2008 
som inte pekar ut det aktuella området för någon specifik 
tätortsutveckling. Däremot pekas området direkt norr om det aktuella 
planområdet för upphävande ut som eventuellt utbyggnadsområde för 
bostäder.  

Upphävande av det aktuella planområdet är även förenligt med 
översiktsplanens intentioner att bevara, utveckla och tillskapa områden 
med höga naturvärden.  
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Gällande detaljplaner 

Gällande plan från 1937 medger till bebyggelse för offentlig och allmän 
användning, samt allmänna platser avsedda för parker och plantering. 
Idag är det enbart det aktuella området för upphävande som är 
gällande, då övriga delar sedan tidigare är ersatta med nya planer.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande plankarta från 1937, aktuellt område för upphävande av plan 
innefattas inom det rödmarkerade området.  
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Kommunala beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2013-10-22 att inleda arbetet 
med upphävande av byggnadsplanen gällande del av Engaholm 1:1.  

Riksintressen 

Området för upphävande berör inte några utpekade intressen för 
naturvård, kulturminnesvård eller rörligt friluftsliv.   

Mellankommunala intressen 

Området berörs inte av några mellankommunala intressen.  

BEHOVSBEDÖMNING 

Förslaget innebär upphävning av del av plan som medger till 
bebyggelse till offentlig och allmän användning, samt allmänna platser 
avsedda för parker och plantering. Planen är inte genomförd och 
innefattar idag mark med främst sump- och lövskog samt odlad 
åkermark.  

Upphävande av planen medför inte någon ny byggrätt, eller från idag 
förändrad markanvändning. Upphävandet bedöms därför inte medföra 
betydande miljöpåverkan.  

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den kvartersmark som idag finns inom området är inte fastighetsbildad 
eller exploaterad. Området innefattar främst sump- och lövskog samt 
odlad åkermark. Vid tidpunkten då planen gick laga kraft år 1937 
innefattades sjön Salen inom planområdets gräns i väst. Idag finns sjön 
belägen runt 100 meter från det område där planen ska upphävas.  

Planområdet angränsar i öster till Växjövägen. Bebyggelse i form av 
friliggande bostäder finns belägen öster om vägen.  

PLANFÖRSLAG 

Områdets fastighetsägare och Länsstyrelsen Kronoberg har påbörjat en 
process att skriva ett naturvårdsavtal som syftar till att utveckla och 
bevara de naturvärden som finns i området. Gällande plan och 
medgivna byggrätter kommer därmed inte genomföras, vilket medför att 
ett upphävande av planen idag är aktuellt. Förslaget innebär att planens 
bestämmelser upphör att gälla inom det aktuella området och kommer i 
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fortsättningen således inte vara möjliga att genomföra. Om exploatering 
blir aktuellt i framtiden kommer en ny detaljplan krävas inom området.  

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Förslaget innebär inga betydande förändringar från dagens förhållanden 
då upphävandet inte medför någon byggrätt. Det naturvårdsavtal som 
skrivs för området innebär att fastighetsägaren avstår från viss 
användning i området, så som avverkning, vilket betyder att området 
kommer att bevaras och utvecklas.  

Upphävandet medför att strandskydd längs med sjön Salen återinträder 
inom det aktuella planområdet. I Alvesta kommun har det generellt givits 
ett utökat skydd om 200 meter.  

Upphävandet bidrar till miljömålet ett rikt odlingslandskap då 
exploatering på den odlade åkermarken inte längre kommer att vara 
möjlig. Då områdets naturvärden kan bevaras och utvecklas efter 
upphävandet kan även miljömålen levande skogar och ett rikt växt- och 
djurliv påverkas positivt.  

Upphävandet av planen påverkar inte den tillgång allmänheten idag har 
till området.  

GENOMFÖRANDE 

Planavtal 

Ett planavtal har skrivits mellan kommunen och fastighetsägaren till 
Engaholm 1:1.  

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Alvesta 2014-09-15 

 

 

Karolina Bjers   Magnus Wigren  
Planarkitekt    Planenhetschef  
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Planförslaget har antagits av Nämnden för Samhällsplanering  
2014-10-21 § 68  
 
 
 
 
Susanne Frank  
 
Nämndsekreterare  
 
 
 
 
Beslutet har vunnit laga kraft 2014-11-17  
   


