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Detaljplan för Bagaren 1 m.fl., Alvesta centralort 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

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

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har inte föran-
lett förändringar av planförslaget. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört  

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för Bagaren 1 m.fl. ska ställas ut för granskning en-
ligt PBL 5 kap. 18 § 

- Detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för parkeringshus i centrala Alvesta.  

 

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: 

Skanova AB 

E.ON AB 

Nämnden för myndighetsutövning 

Polismyndigheten i Kronobergs län 

Värends räddningstjänst 

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 

Länsstyrelsen konstaterar att inga överprövningsfrågor berörs. Det är positivt att 
kommunen planlägger för fler centrumnära parkeringar i nära anslutning till järn-
vägen. Det idag befintliga området för markparkeringar får därmed ett bättre ut-
nyttjande. Att byggnaden uppförs utifrån god estetik och gestaltning är angeläget. 

Dagvattenhanteringen bör redovisas närmare med koppling till MKN vatten. 

MKN för vatten 

Länsstyrelsen anser att det bör framgå av planbeskrivningen vilket vatten som är 
recipient för området. Det bör också framgå om planens genomförande kan på-
verka statusen och därmed uppfyllelsen av MKN för den vattenförekomsten. En 
motivering ska göras till bedömningen. Det saknas också en koppling mellan för-
oreningar i dagvattnet och påverkan på uppfyllelsen av MKN.  
 

Om parkeringshuset ska anläggas delvis under mark är grundvattnets nivå av be-
tydelse. Grundvattenbortledning kan innebära tillståndspliktig vattenverksamhet. 
 
Kommentar: Granskningshandlingarna kompletteras med en motivering avse-
ende MKN för vatten 
 
Bedömningen är att marken inom området, med hänsyn till befintlig byggnation 
och ledningsdragningar samt lutningar, inte kan anses omfattas av tillståndsplik-
tig grundvattenbortledning vid en byggnation enligt planförslaget  
 

2. Lantmäteriet 

Saknas u-område i plankartan för den befintliga ledningsrätten för tele, 0764-
87/49.1. 

Kommentar: Vid exploatering eller försäljning av fastigheten kommer ledning-
arna att lokaliseras utanför planområdet varför u-område inte lagts till plankartan. 
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3.  Allbohus AB 

Allbohus AB skulle vilja att man tog med i planeringen för parkeringsgarage, möj-
ligheten att kombinera med ett kontorskomplex. I tätorten finns en viss avsaknad 
av rena kontorsytor. Många av de kontor som finns är inredda i hyreslägenheter 
som idag skulle behöva friställas till hyressökande, då bristen på hyreslägenheter 
i Alvesta är överhängande.  
 
Platsen gör sig inte lämplig för hyreslägenheter, men för kontorslokaler är platsen 
lämplig med närhet till centrum och kommunikationsmedel i olika former. Bereder 
man ett parkeringshus i botten har man i stort sett grundläggningen klar för att 
kunna bygga vidare uppåt med en stomme i betong för kontor. 
 
Kommentar: Kontorslokaler på föreslagen plats bedöms inte vara bättre hushåll-
ning med mark inom centrum. Planen kommer fortsättningsvis endast tillåta par-
keringsgarage enligt angiven planbestämmelse (vilket innebär tre våningar). An-
ledningen är att med angiven höjd ger en sådan byggnad inte en större inverkan i 
stadsbilden, vilket kommunen vill undvika.  
 

4. Fastighetsägare  
Ingen angöring från Parkgatan för att slippa trafik mot enkelriktat. 

Kommentar: Trafikföringen är en fråga som behandlas i efterföljande arbete. 
Emellertid är kommunens avsikt att enkelriktningen kommer bestå på Parkgatan. 

 

Förslag till beslut: Se inledningen. 

2019-10-25  

Mario Jonjic 

Planarkitekt 


