
puxsrs'rMu'iascp /  "a  '!.La,'Ra:l'  /  /

- =:ff.aa=  aao :nTaAN:s5:t'?:pMi:;Do:TnÅotr BELÄGEN 3 M' / 2,38 '  /'a  ,?:2
i  _  % , : -  ANVANDNINGSGRANS  !%  + -  a - - -i

;ARKA)7VÄN[):lG:[iNSKAPSGRÄNS <"a <""o' "" a (/,,,1' >!,,////,/"'///<//7/>-/_,,_///,
ac5whsapu'rsts  M/Å2A3?'&1"V-i - <  r  s-  //'-.i / /  /
H-GATA cuasoriihsMihuvuosain  ('4'-,;-,'.-:  %-'

MILJöGATA GATA SOM INGÅR I HUVUDNÄTEJ CICH AR '"  '  a a:a  a

V::
MILJÖPRI(IRITERAD ,  ,- +) -;

öN ,  a
PÅRK PÅRKOMRÅDE .'  PARK  ,a'
INFART  INFARTSTRAFIK  a:': a :  . 'ÄLGEN -

2_8 ,, /
aa la . l  » 2:228 ' ., /

ff  aosvocti '4  ")a  "  ,::
<  i - s . - ', /.. is'iot'  a'//

UTFORMNING AV ALLMAN PLATS o_.-7_   .,-   7'

[  sasna ooi sosrhoai

-),,\.' ""-,Th ,'< :J fS S ta  "\  'i
/  's=;=  %  t ,

)/t,  ),  ---__

//  ,,   -  -  -

7/ %  /O o 
i'f/,LÄ  /.{  've  q

}

,'so-  -
% -.  %zi--> %a - - a ' a%- .< ..1.....

+O.f) GÅTUHÖJD %aa.

.U_TN_YTT  -  -
'%

e-OIO HO"'GSTA EXPLOATERINGSGRAa I 8,-,j
% a , N,

PERFASTIGHETSÅREA -.,
%  a;

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE '  

v

%  /V/  -  //  "-'-
.'=q-:% i  /'l

/i >/o'  /

/i/r's' ;;. 41:1:a.;,% / /  .. %  %
+ , , ""a+*- ,  4

'%-_'-i' i>  !, -  i/
//  ,   'k

[  MARKEN FÅR INTE BEBYGGAS (  - -'%

U MARK!;N SKÅLL VARA TILLGÄNGLIG =R  ' % l,"  -p
ALLMANNA UN[IERJOROISKA LEDNINGAR -%,%,/,  - ,%

MARKENS ANORDNANDE 8  --  'i  '

).:-3  i =9  / / /7/  ;r  /:7.8%  i /  ,i   I:Thf7'y//  ./  21:1  "
S'-  '-  -  -  a /  /

g  '%,'%,_  '%,_  2i  -/ ,  /
%  a "  "  y  y iuTFART FAR INTE AN0RDNAS S  '-  "-  _ I

_UTFORMN,NG_ Gällande plankarta, V38, med bestämmelser
_ ,  _ __,,,,,, ,,,__ -a_ya- ii  .1lantalgen  499_4;0.8-2:4 )  )  :>

&#..".,g7/ 'Å s   ]  /

f41-'  """""-  a-"'a'  a-  -'  "'-.a'a{  ar  jT

n  I  rl  .:  .  "  L  l  . "  '  l._. ..   .  )  I  +  -
)  ir

. -%l  .l.:r  "J,_t . ,,,:,:,,- , , ,,  '7-7,,  J'7s  »'-l-.
I

6,J',:. ,, ,_. _ ' " - ."'.=!J='1!:"  '
. .,  ..  . , ,I,  e, axa  . . . . ' xi  ,,;., ' ., ;.  %@ j" ' 0  "  %X,., %

'!a"  %% I  "  "  " "

"  -- -  a a-  """  "-  ' ""-  ' % /  ,  a-  -,  a '!'i
, *X,

'a  ""  PARK-"E)I, t  = :  a ' " a-"  :"  ""  i "- "" ' _.. Q+'  I  -, -
_  ' y " a -"  =:  '  a "  A 7. "-" "  a  a ' x  ;'  a_  ,  I /  - /  r'  a

lM  #
al  s,ta

,  ,:::,q  '3 - = ',  asasa#k';"':i-ala-xi*:f::: ,="
I  .  - -  -'  ÄLGEN  a-'

%  'i7i*a"ffi1-,_ ,<,,iiq,,4,lIö,;,;,;.';.gIz'  :._4s_a
"='-'  ":  - i'=ö':A,i':"':l  -a  a

-,>  '-=.  -._-.-y  ,,  '  21:2828  ,  ,,;'  /  ___- - i  . _ I  . .

1tzl - a' -a " *'/  z  I  ' ".PARKERIN-G  * f
'!- ' ) -  ..  .,,-'-'-"  2:228  a  -a  . + 7  -

3&y<f-  "

Q  -*-

S  aaaa'a-'
, /  ,  :..,.,,a+l.. *a *Q  -%/  

(  ,_  .  ,

s  7'-  .,. ,.  .,  '

s-_"""-- '%-/"""""a  .,;,-'a':",aa'-  -'
Ila','  %  % ' X  :"  :a, , ,-4

 ll  "  ' a ''y""'-  I

,  s --%, ,  _  S, , " a ' ;@ '  ,' "7  %
% %  S  , ä  a .  (,  -_,

'=s==-  % ,  S  .,  . / /
/ R- . 

/  %  " isao  -"  '  !

-_ I  %  '=

,t  "  " -/» 0 .  7 ,/a/  r S  %"'%}  /  /

'  %%'  /

', _ ,, S  +Rf2)%',  ,i  T

/
",  /, // 0  ,  '%. %,  % -,

G6 _y_,  P, 'z  '%;':Q% S /

Alvesta
liommun

GRUNDKARTA  öVER

Vislanda  21 :28 m.fl.

Alvesta  tätort

ALVESTA  KOMMUN

UPPRÄTTAD  2019-01-07

BETECKNINGSSTANDARD  HMK-Ka.D

KOORDINATSYSTEM:  SWEREF  99 15  00

HöJDSYSTEM:  RH2000

GRUNDKARTAN  BESTYRKES  FöR  AV
PUNFöRSLAGET  BERöRT  OMRÅDE

Bgteckningar

-Serv-  -

BÅGEN
2

VEGBY  6:1 4

g

lIIgE]

Trakkgrens

Fastighetsgtäns

Servitutsomräde

Kvartersnamn

Regp,ternummer  loy  Tastighet

Traktnemn  och  regig(emummerrörfestighet

Samtållighet

Lednmgsratf

Flegigternummerfor  gemengamlietgenlåggning

Byggnader (huslivet)

Byggneder  (takkonturen)

Skärmfök

Ti'ansformstovbyggned

Steket

Stsnmut

Stödmut

Häck

Vag

Slant

Dike

Strandlinle
Jeirmtägsspår
Brunn, kalla
Fomlämmng
Elledning ovan rnerk
Ellednmg i mark

Awägd höld
Festställd gatuhöjd
Nivåkurva

SKALA  1 :5000

t

116360

SKALA  I -500  ( A3i

116390
I

116420
I

116450

40  meter
I

ÄNDRING  AV DETALJPLAN  V38  för

Vislanda  21:28

(Brända  tomten)
Alvesta  tätort

ALVESTA  KOMMUN

KRONOBERGS  LÄN
2020-05-29

Patrik  Karlsson
planchef

Oscar  Karlsson
planarkitekt
(avslutad  anställning  maj  2020)

PL ÅNBESTÄMMELSER

GRÄ+lS FÖR PLANOMRÅDET BELÄGEN 3 M UTANFÖR
OMRÅDET

ANV ÄNDNINGSGRÄNS

EGENSK APSGRÄNS

M ARK ÅNVÄNDNING

ALLMANNA  PLATSER

H-GAT  A GATA SOM INGÅR I HuVuDNÄTET

MIL 355474  GAT!! SOM INGAR I HUVUDNATEI OCH AR
MILJCIPRIORITER AD

PÅRK  PARKOMRÅDE

INFART  INFARTSTRAFIK

KVARTERSMARK

HANDEL OCH BOSTÄ[)ER

uTFORMNING AV ALLMAN PLÅTS

GATUHÖJD

UTNYTT  JANDEGRAD

e=O,O  HÖGSTA EXPLOATERINGSGRAD I BRUTTOAREA
PER FASTIGHETSAREA

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

4)4ARKEN  FÅR INTE 8EBYGGAS
(1 MARK!:N SKALL V ARÅ TILLGÄNGLIG FÖR

ÅLLMANNA UN[IERJORDISKÅ LEDNINGAR

MARKENS ANORDNANDE

uTFlRT

-  UTFART FAR INTE ÅNaRDNAS

UTFORMNING

N  Hö[iSTÅ ANTAL VÅNINGAR

Planområde

PARKERING  eqenskapsbestämmeIser

Mark  får  hårdgöras  för att

nyttjas  som torg eller  parkering

Ändringen  av  detaljplan  V38  syftar  till  att

utöka  och  precisera  användningen  av

Vislanda  21:28  (Brända  tomten).

DETALJPLANEN  ANTAGEN  AV

SAM  HÄLLSBYGGNADS  NÄM  N DEN

2020-.G)6-16.  e 46

SUSANNE  FRANK

NÄMNDSEKRETERARE

BESLUTET  HAR  VUNNIT  LAGA  KRAFT  2021-03-10



Alvesta
kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Patrik  Karlsson

planchef

0472-15288

patrik.karlsson@aIvesta.se

Lagakraftbevis

Datum

2021-03-15

Referens

NFS 2019/159

Ändring  av detaljplan  V38  för  Vislanda  21:28  (Brända

tomten)  i Vislanda  tätort  har  vunnit  laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden  i Alvesta  kommun  antog  2020-06-16,  E) 46 ändring  av

detaljplan  V38  för  Vislanda  21:28  (Brända  tomten)  i Vislanda  tätort.

Beslut  härom  har  anslagits  på kommunens  anslagstavla  2020-06-23.

Beslutet  överklagades  2020-07-07  av Naturskyddsföreningen  i Alvesta.

Mark-  och miljödomstolen  beslutade  2020-12-11  att  awisa  överklagandet.  Beslutet

överklagades  till  Mark-  och  miljööverdomstolen  som  2021-03-10  beslutade  att  inte

ge prövningstillstånd.

Ovannämnda  detaljp!an  harvunnit  laga kraft  2021-03-10.

Patrik  Karlsson

planchef

Kopia

Länsstyrelsen  i Kronobergs  län, kronoberg@lansstyrelsen.se

Lantmäteriet,  plan@lm.se

SBF Bygg- och miljö

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00  vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till kommunen

samhallsbyggnad@alvesta.se
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INLEDNING

PLANENS  SYFTE  OCH  HUVUDDRAG

Gällande  detaljplan  V38  reglerar  en miljöprioriterad  stadsgata  (Storgatan)  i centrala

Vislanda.

Ändringen  av detaljplan  V38  syftar  till att precisera  användningen  av Vislanda  21:28

(Brända  tomten).  Föreslagen  reglering  ändrar  inte  Brända  tomtens  markanvändning

i detaljplanen  utan  preciserar  och  förtydligar  områdets  möjliga  användning.

Detaljplanens  övriga  bestämmelser  ändras  inte.

Detaljplanen handläggs med standardpIanförfarande enligt 5 kap. 6 83 plan- och
bygglagen  (SFS  2010:900,  PBL).  Möjlighet  finns  att använda  ett begränsat  planför-

farande,  om samtliga  berörda  aktivt  godkänner  samrådsförslaget.

PLANDATA

Lägesbestämning  och  areal

Planområdet  är beläget  i centrala  Vislanda.  Området  utgörs  till stora  delar  av Park-

mark,  vilken  i folkmun  benämns  som  Brända  tomten,  dessutom  omfattas  en mindre

delar  av Storgatan  i planområdet.  Arealen  för  planområdet  uppgår  till ca 800  m2.

Berörd  fastighet,  markerat  med  röd streckad  linje



Markägoförhållanden

Fastigheterna  ägs  av Alvesta  kommun.

TIDIGARE  ST  ÄLLNINGST  AGANDEN

Översiktsplan

Området  kring  brända  tomten  är i kommunens  översiktsplan  (antagen  2008)  inte

särskilt  utpekat.  Den  utveckling  som  detaljpIaneändringen  förespråkar  ryms  dock

inom  ramen  för  vad  som kan  ses  som  normal  och  förväntad  centrumutveckling  i en

tätort  som  Vislanda  med  platsen  lokalisering  och med  dess  funktionsområden.  Så-

ledes  bedöms  planförslaget  vara  förenligt  med  kommunens  översiktsplan.

Gällande  detaljplan

Området  omfattas  av detaljplan  V38  (antagen  1994-08-23)  vilken  reglerar  en Miljö-

prioriterad  gata  i centrala  Vislanda.  Detaljplanen  reglerar  även  kvartersmark  på fas-

tigheterna  Vislanda  17:19,  17:2017:21,  del av 21 :27 och 46:1 med  bestämmelserna

B och  HB.  Dessutom  regleras  även  Vislanda  21 :28 (Brända  tomten)  som  allmän-

platsmark  genom  bestämmelsen  PARK.

Ändringen  som  sker  gäller  enbart  precisering  av markanvändning  PARK  på fastig-

het 21 :28 (Brända  tomten).  Eftersom  ärendet  hanterar  ändring  av en gällande  de-

taljplan  ska  prövningen  enbart  avse  den  förändring  som  föreslås.
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Gällande  detaljplaner  i närområdet

Kommunala  beslut

SamhälIsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-22 (SBN fi 74) att förslag till ändring
av detaljplan  ska upprättas  och samrådas.

Riksintressen

Berörs  inte av planförslaget.

Mellankommunala  intressen

Berörs  inte av planförslaget.

UNDERSöKNING  AV  BETYDANDE  MILJöPÅVERKAN

Bedömningen  är att planförslaget  är förenligt  med bestämmelserna  i3, 4 och  5 kap

miljöbalken.  Planen bedöms  stämma  överens  med grundläggande  bestämmelser  för

hushållning  med mark- och vattenområden  enligt  3 kap Miljöbalken.  Planen ligger  i

Vislanda  tätort  och området  bedöms  vara lämpat  för den typ av exploatering  som  fö-

reslås. Parkområdets  användning  preciseras  för att möjliggöra  anläggning  av parke-

ringsyta  inom planområdet.  Vad gäller  miIjökvaIitetsnormer  enligt  5 kap Miljöbalken
är bedömningen  att planförslaget  inte medför  ett överskridande  av gällande  normer.
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PLATSENS  FöRuTSÄTTNINGAR

Mark  och  vegetation

Vislanda  21 :28  är cirka  800 m2 stort.  Området  består  av grönyta  i söder  samt  parke-

ringar  utmed  grönytans  norra  delen.  Användningen  av området  varierar  under  året

och  nyttjas  sporadiskt  för  olika  sammankomster,  som  exempel  kan nämnas  att plat-

sen  används  för  uppställning  av samhällets  gemensamma  julgran  samt  även  för  den

traditionsenliga  samlingen  med  dans  och musik  vid julens  slut. Möjlighet  till rekreat-

ion och  ytterligare  användning  av området  som  park  i större  utsträckning  är begrän-

sad.

@,
W%a*%...

Växtlighet  och  sittplatser

t,,'r )""'!";i: !
Ill
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Fler  bilder

Södra  delen  av planområdet

Befintlig  bebyggelse

Det  finns  ingen  befintlig  bebyggelse  på brända  tomten  idag

GATOR  OCH  TRAFIK

I norr  och öster  gränsar  planområdet  till parkeringsplatser  på fastighet  Vislanda  21:,

i väster  till Fabriksgatan  som  ansluter  Storgatan  vilken  avgränsar  planområdet  i sö-

der.  Tillfarten  från  Storgatan  får  enbart  nyttjas  som  infart  emedan  tillfarten  från

Fabriksgatan  fungerar  som  både  in- och utfart
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Parkering

Det  finns  8 stycken  parkeringsplatser  utmed  Brända  tomtens  norra  gräns.

TEKNISK  FöRSöRJNING

U-område

I östra  delen  av Brända  tomten  finns  ett u-område  med  ledningsservitut.

Fornlämningar

Det  finns  inga  kända  fornlämningar  i planområdet.  Ingrepp  i och runt  fornlämningar

kan kräva  tillstånd  enligt  2 kap.  kulturmiljölagen  (1988:950).

Om man  vid markarbeten  eller  annat  arbete  skulle  påträffa  fornlämningar  finns  an-

mälningsplikt enligt 2 kap. 5 9 kulturmiljölagen.

Elnät

E.ON  har  koncession  för  elnät  inom  området.
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PLANFöRSLAG

Precisering  av  planbestämmelser

Planförslaget  är en precisering  av planbestämmelserna  i detaljplan  V38.  Förslaget

syftar  till att användningsområdet  Park  i större  utsträckning  ska kunna  användas

mer  varierat  och underlätta  tillskapande  av parkeringsplatser  på Vislanda  21 :28

(Brända  tomten).  Eftersom  brända  tomten  nyttjas  av flera  olika  intressenter  och  fyller

ett  flertal  viktiga  funktioner  i Vislanda  är det  viktigt  att  i framtiden  både  bevara  och

utveckla  de gröna  ytorna  i området.  Samtidigt  är det  viktigt  med  centrumnära  parke-

ringar,  Brända  tomten  kan på detta  sätt  medverka  till att upprätthålla  förutsättningar

till både  viktiga  samhällsfunktioner  och dagligvaruhandel  både  för  samhället  och

dess  omgivande  landsbygd.  Föreslagen  reglering  ändrar  inte  Brända  tomtens  mar-

kanvändning  i detaljplanen  utan  förtydligar  enbart  områdets  möjliga  användning.  De-

taljplanens  övriga  bestämmelser  ändras  inte.

Nedan  följer  exempel  på hur  flera  möjliqa  utformningar  av utökade  parkeringsmöj-

ligheter  på Brända  tomten  skulle  kunna  se ut. De tre  förslagen  innebär  inte  en utök-

ning  av antalet  platser  utan  snarare  hur  en omlokalisering  skulle  kunna  se ut vid en

maximering  av byggrätten  på närliggande  fastigheter.  Detaljplanen  reglerar  inte  ex-

akt  en framtida  utformning  av själva  platsen  och illustrationerna  ska således  ses

som  möjliga  lösningar  på hur  platsen  skulle  kunna  nytt-jas  och inte  som  den  faktiskt

kommer  realiseras  i ett eventuellt  genomförande.

BRANDA  TOMTEN
Ändring  av detaliplan  V38 för Vlslanda 2T :28 I04

Handel

Planområde Möllig frarmlda
uföknlng  av  byggnad

Framllda  paikerlng

25 parkeringsplatser
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BRANDA  TOMTEN
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Ändring  av dekillplan  V38 för  Wslanda 2T :28
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Framffda parkerlng
28 pla+ser

25 parkeringsplatser



TEKNISK  FöRSöRJNING

Dagvattenhantering

Dagvatten  som alstras  inom planområdet  hanteras  likt befintlig  situation,
genom  anslutning  till befintligt  ledningsnät.  Hårdgjord  yta ökar  endast  i
begränsad  omfattning  och fördröjning  kan forsätta  ske på de kvarvarande
grönytorna.

Om behovet  att förbättra  den redan fullt  tillräckliga  dagvattenhanteringen  skulle
uppstå  vid ett genomförande,  finns goda förutsättningar  att omhänderta  det
dagvatten  som nya hårdgjorda  ytor på platsen  alstrar.  Mellan parkmark  och
hårdgjorda  ytor tillskapa  ett makadamfyllt  svackdike  med tillhörande  kupolsil  för
att omhänderta  dagvatten.

Parkmark Svackdike Hårdgjord  yta

Principdiagram  - Svackdike

KONSEKVENSER  AV PLANFöRSLAGET

Miljökvalitetsnormer  (MKN)

Mängden  hårdgjord  yta i förhållande  till gällande  plan  bedöms  endast  påverkas  i

ringa  omfattning.  Planområdet  är högre  belägen  än stora  delar  av omkringliggande

fastigheter.  Vilket  innebär  att  dagvatten  ifrån  omkringliggande  fastigheter  inte har  sin

anvisningspunkt  inom  planområdet.  Därför  bedömer  kommunen  att planområdet  har

möjlighet  att omhänderta  den  utökade  mängd  dagvatten  som  eventuella

hårddgjorda  ytor  skulle  innebära.

Bedömningen:  Inga  miIjökvaIitetsnormer  påverkas  av förslaget.

Miljömål

Miljömålet  för  God  bebyggd  miljö  kan påverkas  positivt  med  planförslaget.  En förtät-

ning  av tätorten  ses  som  positivt  i och med  att nya ytor  i staden  kan användas  och

få ökad  användning.  Utvecklingen  möjliggör  förbättring  av serviceutbud  i Vislanda,

något  som  kan bidra  till minskat  behov  av resor.

Bedömning:  Ej betydande  miljöpåverkan

Visuell  miljö  och  landskapsbild

Planförslaget  omfattar  ett parkområde  och tillhörande  parkering  i centrala  Vislanda.

Redan  idag  används  delar  av området  för  parkering.

Anläggning  av ytterligare  parkering  kan bidra  till att förändra  platsens  karaktär  som

idag  är park  och grönyta.  Främsta  förändringen  är den  visuella,  emellertid  kan en

omdaning  av dagens  parkeringslösning  bidra  till att den  rådanade  trafiksäkerheten

på platsen  ökar  genom  tydligare  uppdelning  mellan  körtrafik  och parkeringsyta.
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Samtidigt  som  en ny parkeringslösning  är en förutsättning  för  att utveckla  det  lokala
näringslivet.

Bedömning:  Genomförandet  av planen  bedöms  ge viss  men  ej betydande  påverkan
för  visuell  miljö  och  landskapsbild.

Ekonomiska  konsekvenser

En precisering  av områdets  användning  ger  ekonomiska  konsekvenser  i form  av

minskade  kostnader  för  skötsel  av park  och  grönyta,  samtidigt  som  möjligheten  att

arrendera  ut Brända  tomten  kan bidra  till inkomster.

En ökning  av parkeringsutbudet  i de centrala  delarna  av Vislanda  kan bidra  till att

centrumhandel  och  servicefunktioner  på landsbygden  kan bibehållas  i större  ut-
sträckning.

Bedömning:  Genomförandet  av planen  bedöms  kunna  positivt  påverka  ekonomin.

GENOMFöRANDE

Organisatoriska  frågor

Tidsplan

Detaljplanen  handläggs  med  standardförfarande  enligt  5 kap. 6 e) PBL.

Planförslaget  ska sändas  ut på granskning  under  våren  2020.

Genomförandetid

Planens  genomförandetid  är satt  till 5 år. Genomförandetiden  räknas  från  det  datum
planen  vinner  laga  kraft.

Verkan  på  andra  detaljplaner

Vid lagakraftvunnen  detaljplan  justeras  de planbestämmelser  i detaljplan  V38  som
ändringen  avser.

Ekonomiska  frågor

Kommunen  står  för  framtagandet  av planförslaget.

Fastighetsrättsliga  frågor

Konsekvenser  på  fastiqhetsnivå

Sammanfattning  av konsekvenser.j

Vislanda  21:28 Fastighetens  användningsområde

preciseras.  Genom  ett  förtydli-

gande  av användningsområdet

kan  platsen  i större  utsträckning

tas i anspråk  för  parkeringsända-

mål. I övrigt  föreslås  inga  föränd-
ringar.
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aFastighet (utariför pla'nozrådet) Sammanfattning  av konsel;venser  :

Vislanda  21 :27

Vislanda  17:21

Vislanda  21 :1

Vislanda  2"1:31

Inga  förändringar  föreslås  inom

dessa  fastigheter.  Viss  del av fas-

tigheten  Vislanda  21:28  föreslås

kunna  möjiggöras  för  parkering.

Planförslaget  inte  bedöms  med-

föra  något  betydande  olägenhet.
Vislanda  30:1

Vislanda  46:1
Konsekvenserna  bedöms  inte

medföra  betydande  olägenhet.

Alvesta  2020-05-29

Oscar  Karlsson

planarkitekt  (avslutad  anställning  maj  2020)

Patrik  Karlsson

Planchef

Planförslaget  har  antagits  av  Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-16 5 46

Susanne  Frank

Nämndsekreterare

Beslutet  har  vunnit  laga  kraft  2021-03-10
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