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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd 2021-01-04 – 2021-02-01. Synpunkterna från 
samrådet finns redovisade och kommenterade i en samrådsredogörelse. Under tiden 2021-09-
03 – 2021-10-01 har detaljplanen funnits tillgänglig för granskning. De synpunkter som 
inkom från granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande.  
Handlingarna skickas därefter till Kommunstyrelsen för antagande. Detaljplanen hanteras 
med standardförfarande. 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Älmhults kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Att möjliggöra för fler 
hyresrätter i ett centralt läge gör att fler får möjligheten att bo med de fördelar som finns med 
ett centralt boende. Närhet till kollektivtrafik, grönstråk, offentlig och kommersiell service 
skapar förutsättningar till ett attraktivt boende.  
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken 1 med fler bostäder.  

 
Förändringar i detaljplanen 
På plankartan 

- Upplysning om att detaljplanen är betald och att ingen planavgift ska tas ut i samband 
med bygglov har lagts till 
 

I planbeskrivningen 
- Följande text har lagts till under kapitlet ”Planeringsförutsättningar” under rubriken 

”Markföroreningar”: ”…Däremot bör uppmärksammas att flertalet prover visar att 
halterna av kadmium ligger något över riktvärdet för mindre än ringa risk för 
miljöpåverkan (MRR). Om uppgrävda massor ska användas på annat håll behöver en 
anmälan göras till tillsynsmyndigheten.” 

- Checklistan ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” har kompletterats med 
följande text under rubriken Skyddad natur/Strandskydd: ”Den dagvattenanläggning 
som ligger söder om den aktuella fastigheten är en konstgjord teknisk anläggning som 
inte är en sådan vattenförekomst som omfattas av strandskyddets bestämmelser.” 

- Tabell för MKN vatten har uppdaterats med den senaste informationen om status och 
kvalitetskrav.  

 
Yttranden under samrådet 
Utan synpunkter 

- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- E.ON 
- Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) 
- Tekniska förvaltningen  
- Villaägarna Kronoberg 

 
Med synpunkter 

- Länsstyrelsen 
- Miljö- och byggnämnden  
- Privatperson från Södra Krongatan 5 
-  Privatpersoner från Östra Esplanaden 4A 
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Myndigheter 
 

Länsstyrelsen 
 
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen har 2021-01-29 lämnat samrådsyttrande i ärendet. 
  
Länsstyrelsen anser att kommunen på ett bra sätt har tagit hänsyn till tidigare synpunkter avseende 
geoteknik och markmiljö.  
 
Länsstyrelsen har därmed inga kvarstående invändningar avseende de frågor som kan vara 
överprövningsgrundande enligt 11 kap. 10 § PBL. Se förtydligande nedan. 
 
PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN 
I planbeskrivningen framgår nu att Möckeln är dricksvattentäkt och att förutsättningar finns för att 
genomföra en vattentät källarkonstruktion. 
 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKA; ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 
 
Förorenad mark 
Av den kompletterande och bilagda undersökningen (Sweco 2021-07-02) konstateras att 
fyllnadsmassorna understiger riktvärden för känslig markanvändning (KM) samt att 
grundläggningsförhållandena är goda.  
 
Länsstyrelsen bedömer att marken är undersökt i rimlig omfattning, inga föroreningar med halter 
över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning har hittats.  
 
Vi vill dock uppmärksamma om att halterna av kadmium, i flera prover, ligger något över riktvärdet 
för mindre än ringa risk för miljöpåverkan (MRR). Om uppgrävda massor ska användas på annat håll 
behöver en anmälan göras till tillsynsmyndigheten. 
 
BESLUTANDE 
Beslutet har fattats av planarkitekt Marina Martinsson efter föredragande av planarkitekt Eleonore 
Björnberg 
 
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena miljöskydd och vatten medverkat. 
 
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer.  
 
Följande text har lagts till under kapitlet ”planeringsförutsättningar” under rubriken 
”markföroreningar”: ”…Däremot bör uppmärksammas att flertalet prover visar att halterna 
av kadmium ligger något över riktvärdet för mindre än ringa risk för miljöpåverkan (MRR). 
Om uppgrävda massor ska användas på annat håll behöver en anmälan göras till 
tillsynsmyndigheten.” 
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Kommunala nämnder och förvaltningar 

 
Miljö- och byggförvaltningen  
 
Miljöenhetens yttrande 
Plankarta: 
De synpunkter som funnits i samband med samråd och interngranskning av plankartan har 
tillgodosetts. Miljöavdelningen har således inget att erinra över plankartan. 
 
Planbeskrivning: 
De synpunkter som fanns vid samrådsskedet gällande geotekniska förhållanden på platsen och ev. 
föroreningar på platsen har utretts. Eftersom resultaten tyder på acceptabla geotekniska 
förhållanden och eftersom markmiljön har föroreningshalter under riktvärdet för KM (känslig 
markanvändning) bedöms inga ytterligare synpunkter föreligga.  
 
De geotekniska förhållandena på platsen bedöms dock som godtagbara under förutsättningen att 
anläggningsarbetet utförs enligt AMA-anläggning. Att AMA-anläggning följs kan inte regleras 
varken genom plan- och bygglagen eller miljöbalken. Därför rekommenderas att det i framtida 
markanvisningsavtal tydligt hänvisas till att AMA-anläggning ska följas.  
 
I checklistan som finns under rubriken ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” nämns att 
strandskyddet inte berörs. Detta skulle kunna förtydligas i kommentarerna till checklistan där det 
tydligt anges att dagvattenanläggning söder om den aktuella fastigheten är en konstgjord teknisk 
anläggning som inte är en sådan vattenförekomst som omfattas av strandskyddets bestämmelser. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer. Checklistan har kompletterats med följande text: Den 
dagvattenanläggning som ligger söder om den aktuella fastigheten är en konstgjord teknisk 
anläggning som inte är en sådan vattenförekomst som omfattas av strandskyddets bestämmelser. 
 

Byggenhetens yttrande 
Plankarta: 
Synpunkten att plankartan bör förtydligas gällande vilken väg som är transportled för farligt gods, 
alltså den riskkälla som det hänvisas till i planbestämmelsen m1, har tillgodosetts.  
 
Byggavdelningen har därmed inget att erinra över plankartan. 
 
Planbeskrivning: 
Analys över hur barn påverkas av planförslaget önskades och har lagts till under kapitlet 
’Konsekvenser’ under rubriken ’Sociala konsekvenser’.  
 
De geotekniska förhållandena på platsen bedöms dock som godtagbara under förutsättningen att 
anläggningsarbetet utförs enligt AMA-anläggning. Att AMA-anläggning följs kan inte regleras 
varken genom plan- och bygglagen eller miljöbalken. Därför rekommenderas att det i framtida 
markanvisningsavtal tydligt hänvisas till att AMA-anläggning ska följas. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer.  
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Privatpersoner 

 
Privatperson från Södra Krongatan 5 
Hej! Jag vill helst att ni inte bygger fler hus på Falken 1. Vi behöver det gröna och luft, 
utrymme. Dålig bostadmiljö annars.  

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. Förslaget har tagit hänsyn till hur kvarteret ser ut idag 
och ett förslag har gjorts som tar hänsyn till de existerande byggnaderna. Vi har analyserat 
dagsljus och grönytor för att säkerställa att det blir en bra bostadsmiljö för både de som bor i 
kvarteret idag och för framtida boende. Därför föreslås att endast ett nytt fristående hus får 
byggas i norra delen mot Haganäsleden så att en stor del av innergården bevaras. Förslaget 
gör att det är möjligt att ca 15–20 nya lägenheter kan byggas vilket är ett rimligt antal inom 
ett stort och luftigt kvarter som Falken.  
 
Privatpersoner Östra Esplanaden 4A 
Till berörda myndigheter,  

Angående Sydkustens planer att bygga ett höghus på Falkens tomt. Vill jag lägga mig emot. 
Det kommer att kännas som man bor i en box. Vi måste ha lite grönområde. Och sen vad det 
beträffar skötseln av husen. Är inte vad det borde vara. Har hyrt hos ÄBO sedan 80-talet har 
bott här sedan 1986. Många saker som skulle vara självklara fungerar inte. Miljöhuset borde 
städas bättre golven spolas av locken torkas av. Sorteringen är inte heller tillgänglig. Påsar till 
matavfall fattas rätt ofta. Sedan utvärkade vi för ett antal år sedan att vi fick en grovtvättstuga 
på andra sidan gatan. Den har vi inte tillgång till finns inget avtal med ÄBO. Varför? Ologiskt 
tänkt. Finns 4 ingångar till huset på Östergatan. Lyser bara utanför 2 ingångar har gjort så i 
minst 1 år, A-B, inte C-D. Trodde att vi skulle få samma standard men det är det tyvärr inte. 
Sen finns där en toalett vid C trappans nergång på Östergatan som man kan använda när man 
är i tvättstugan. Den är inte städad på länge finns inte toapapper att tillgå det får man ha med 
sig själv. Om dem nu inte kan sköta dessa hus tillräckligt hur skall det bli med ett nytt hus till? 
Finns det underlag och hyresgäster till mer byggande var ska alla bilar stå folk parkerar 
överallt på gator så man kommer inte fram. Vill inte betala för parkeringar? Hoppas ni beaktar 
mina synpunkter.  

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer. Många av de saker ni beskriver hanteras inte i 
detaljplanen utan är mer kopplade till skötsel av fastigheten. För skötselfrågor föreslås att ni 
kontaktar fastighetsskötaren eller fastighetsägaren. Det vi utreder när vi tar fram en 
detaljplan är om marken är lämplig för en viss typ av byggnation, i detta fall, byggandet av 
nya bostäder. Vi kollar på helheten i och runtomkring kvarteret, vilken typ och storlek på 
byggnader som finns på platsen idag och hur framtida bebyggelse skulle passa in. Det vi 
kommit fram till är att den nuvarande bebyggelsen ska bevaras i den storlek som den är idag. 
Men att ett fristående 5 våningshus i norra delen passar in inom kvarteret. Vi analyserar 
storlek, dagsljus, grönytor och relationen med byggnaderna som finns på platsen idag. 
Älmhult har en stadig tillväxt och inflyttning och det finns en efterfrågan på olika 
bostadstyper.  
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Det finns gott om parkeringsplatser inom kvarteret, 113 stycken, vilket är 28 fler 
parkeringsplatser än vad som krävs enligt Älmhults kommuns parkeringsnorm. Om det tas ut 
en avgift för privata parkeringsplatser eller inte är inget som kommunen kan styra. Generellt 
sett är det vanligt i Älmhult att en avgift tas ut för parkeringsplats av olika fastighetsägare.  
 
 
Kommunledningsförvaltningen  
2022-02-23 

 
Linda Björling   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
0476-552 97    0476-551 54 

 


