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Planprocessen 
Förslag till ny detaljplan har varit på samråd 2021-01-04 – 2021-02-01. Inkomna synpunkter 
redovisas och kommenteras i den här samrådsredogörelsen. Det reviderade förslaget finns 
tillgängligt för granskning under perioden 2021-09-03 – 2021-10-01. 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 

- Plangränsen har justerats i sydöstra hörnet för att överensstämma med parkeringsytan i 
Detaljplan för Haganäsvägen, akt nr: 0765-P13/11 

- Förtydligat i planbestämmelsen m1 att farligt gods led är Haganäsleden.  
 

I planbeskrivningen 
- Sweco har utfört en geoteknisk och markmiljöundersökning 2021-07-02. I kapitlet 

Förutsättningar har texten kompletterats med rapportens huvudsakliga innehåll. Bland 
annat att de geotekniska grundläggningsförutsättningarna bedöms som goda. Gällande 
provresultat för markföroreningar, visar samtliga prover på halter understigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Därmed 
bedöms att fyllnadsmassorna inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. 

- Kompletterat beskrivningen i kapitalet Planförslag under rubriken Barnperspektivet 
och sociala aspekter med vikten av god belysning, siktlinjer och överblickbara ytor för 
att öka den upplevda tryggheten inom kvarteret och närområdet. 

- Under kapitlet Planförslag under rubriken Dagvatten har texten utökats med 
upplysning att Möckeln är dricksvattentäkt.  

- Utökad analys över hur barn påverkas av minskning av ytan på innergården har lagts 
till under kapitlet Konsekvenser under rubriken Sociala konsekvenser.   

- Under kapitlet Konsekvenser har texten utökats med: Innan markarbeten påbörjas 
måste respektive ledningsägare kontaktas för att ge sitt medgivande och instruktioner. 

- I kapitlet Beskrivning av genomförande har förtydligande skett att ett 
marköverlåtelseavtal kommer att upprättas. Samt att kostnader exploatören bekostar 
för genomförandet av detaljplanen är: kostnad för ansökan om fastighetsreglering och 
anslutningsavgifter för VA.  

- Kapitlet Genomförande har kompletterats med en ny rubrik; Vattenverksamhet med 
följande information: Förutsättningar att genomföra en vattentät källarkonstruktion 
finns, tillfälligt eller kontinuerligt bortledande av grundvatten kan undvikas. Om 
tillfälligt eller kontinuerligt bortledande av grundvatten görs krävs en anmälan om 
vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kap. § 9.  
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Yttranden under samrådet 
Utan synpunkter 

- Region Kronoberg 
- Räddningstjänsten  
- Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) 
- Skanova 

 
 
Med synpunkter 

- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- Polisen 
- Miljö- och byggnämnden  
- E.ON 
- Villaägarna Kronoberg 
- Privatpersoner från fastigheten Gladan 4 
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Myndigheter 
 

Länsstyrelsen 
 
SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 11 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
 
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR FALKEN 1, ÄLMHULTS TÄTORT, 
ÄLMHULTS KOMMUN 
Refererat till samrådshandlingar upprättade 2021-01-04 
 
LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen ser positivt på att fler bostäder möjliggörs centralt i Älmhults tätort. Det 
tillkommande bostadshuset har på ett bra sätt anpassats till den befintliga byggnationen inom 
planområdet och i stadsbilden. Utformningen regleras med planbestämmelser på plankartan. 
Planförslaget bör i sin helhet bidra till att hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och 
sociala aspekter) uppnås. Barnperspektivet tas upp och redovisas på ett bra sätt. Inga 
riksintressen eller särskilt utpekade värden berörs. Avståndet till väg 120 och Södra 
stambanan har följts upp genom bullerutredning, riskanalys, och planbestämmelser.  
 
Kommunen har beskrivit en lösning på hur dagvatten kan hanteras och det finns inga direkta 
översvämningsrisker. Eventuellt kan fler jordprover behöva tas då det funnits en bensinstation 
inom planområdet. 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet är att förtäta kvarteret Falken med fler bostäder. En ytterligare byggnadsarea på 357m2 
kan uppföras inom planområdets södra del. 
 
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 
Det föreslagna området överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan.  
 
Gällande detaljplan för området är antagen 1957. Direkt söder om planområdet finns en 
detaljplan från 2011. 
 
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
 
PLANFÖRSLAGET/BEBYGGELSE 
Länsstyrelsen är positiv till att kvarterets struktur med flerbostadshus längs med gatorna 
upprätthålls. Den idag större öppna gårdsmiljön behålls därmed.  
 
Planförslaget innebär att ett punkthus i kvarterets södra del tillkommer. I nuvarande plan är 
detta område prickmarkerat.  
 
Inom den öppna ytan i mitten regleras att marken får underbyggas med ett underjordiskt 
garage/källare.  
 
GOD BEBYGGD MILJÖ OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid estetisk 
utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller landskapsbild. Att ta 



      Samrådsredogörelse 
2021-09-03 

                                  4 
 

tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny bebyggelse är en förutsättning för att 
skapa en god bebyggd miljö. 
 
Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska natur- och kulturvärden tas tillvara och 
utvecklas. Planändringen syftar till att möjliggöra en förtätning inom fastigheten Falken 1 
med ytterligare bostäder. Befintliga byggnader är huvudsakligen uppförda under 1950-talet. 
Tillbyggnader har gjorts under tidigt 2000-tal. Tillkommande byggrätt placeras utmed 
fastighetsgränsen för att bibehålla den stora, öppna innergården. Den tillkommande 
byggrätten har i byggnadshöjd och fasadmaterial anpassats till intilliggande 
kvartersbebyggelse, vilket Länsstyrelsen ser positivt på.  
 
GESTALTAD LIVSMILJÖ 
Den nya politiken för gestaltad livsmiljö antogs 2018. Det politiska målet slår fast att 
arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget. 
Gestaltning handlar såväl om hur vi tar omhand och utvecklar befintliga miljöer som hur den 
framtida bebyggelsen ska placeras och utformas. Det offentliga bör agera förebildligt och 
hållbart. Länsstyrelsen ser positivt att kommunen valt att reglera utformningen av materialval 
och takvinkel i planen.  
 
NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR 
Det är positivt att den större öppna ytan i detaljplanens mitt behålls.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter avseende naturvärden. 
 
BULLER 
Enligt PBL 4 kap. 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i 
planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla 
en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.  
 
En bullerutredning utförd av Tyréns AB (2020–12–09) visar att riktvärden för buller inte 
överskrids inom planområdet.  
 
Bullerutredningen visar att bullernivåerna med viss marginal ligger under 60 dBA vid fasad. 
Även värden för uteplats klaras. Prognos år 2040 är använt.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter.  
 
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 
Enligt planbeskrivningen kommer dagvattnet från planområdet att ansluta till den relativt 
nybyggda dammen i söder och sedan därifrån tas vidare i befintligt dagvattensystem. 
Kommunen uppger att kapaciteten i dammen är god. Länsstyrelsen har inga synpunkter på 
detta. 
 
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömnings-förordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. 
 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen. 
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FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Enligt länsstyrelsens databas för misstänkt förorenade områden (EBH-stödet) har det funnits 
en bensinstation på Falken 1. Den lades ned 1975. En markundersökning utfördes år 2012 där 
två jordprover uttogs men endast ett prov analyserades. Resultatet visade att det fanns 
oljeförorening men under aktuellt riktvärde (känslig markanvändning, Naturvårdsverket).  
Länsstyrelsen upplyser här om att det kan vara aktuellt att ta fler prover och analysera andra 
föroreningar, t.ex. bly som kan vara aktuellt vid bensinstationer. Samråd bör ske med 
tillsynsmyndigheten vilket är Älmhults kommun, om ytterligare utredningar behövs och 
omfattningen på dessa.  
 
När en detaljplan antas ska det vara säkerställt att marken är lämplig för det ändamål, i detta 
fall bostäder, som anges i detaljplanen. Det kommunala ansvaret för detaljplanens 
genomförbarhet är långtgående. 
 
Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.  
Länsstyrelsen erinrar om att kommunen i en planbestämmelse, enligt 4 kap. 14 § PBL, ska 
ange att bygglov inte får ges förrän eventuella markföroreningar har avhjälpts.  
 
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild 
arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i 
samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen 
meddelas utan dröjsmål.  
 
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 
Enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) 
 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Planområdet ligger strax öster om en kulturmiljö av riksintresse, Älmhults stationssamhälle 
[G 3]. Det är ett planmässigt uppbyggt järnvägssamhälle som speglar det sena 1800-talets 
stadsbyggnadsideal med regelbunden rutnätsplan, monumentalt centralstråk framför 
järnvägsstationen med kommunhuset som fondbyggnad, trädplanterade gator, tomtstruktur 
och byggnader.  
 
Älmhults kommun bedömer att kulturmiljön av riksintresse inte berörs. Länsstyrelsen vill 
påminna om att de geografiska gränserna för ett riksintresse inte ska ses som absoluta då även 
förändringar i anslutning till riksintresset kan komma att påverka riksintresset som helhet.  
 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte innebär påtaglig skada på riksintressets värden. 
 
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN  
Påverkas inte av planförslaget. 
 
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till 
exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisar kommunen att 
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denna detaljplan berör MKN för Älmhultsåsen och Möckeln. Dagvattnet från planområdet 
leds via dagvattendammar vid Älmhultsåsen och mynnar sedan ut i sjön Möckeln. 
 
Dagvattnet från den föreslagna byggnaden kan anslutas till den relativt nybyggda 
dagvattendammen strax söder om kvarteret. Dammen har god kapacitet att ta emot dagvatten 
baserat på planförslaget. Kommunen bedömer att planförslaget inte motverkar uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för Möckeln eller Älmhultsåsen. Kommunen ser heller ingen risk att 
planförslaget äventyrar MKN för vatten.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på redovisningen. 
 
Med anledning av möjlighet till källare/underjordiskt garage vill Länsstyrelsen upplysa om 
följande: Om bortledning av grundvatten krävs är det en tillståndspliktig vattenverksamhet 
enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.  
 
Även om inte området ingår i vattenskyddsområde så avrinner vattnet från området till 
vattenförekomster som är dricksvattentäkt. Denna information kan med fördel finnas med i 
planbeskrivningen. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 
 
Översvämning klimatanpassning 
I planbeskrivningen redovisas hur en skyfallsutredning av 100-årsregn att några områden 
inom planområdet kan riskera att översvämmas. Kommunen hänvisar dock till att 
dagvattendammen söder om planområdet har god kapacitet att ta hand om vattnet. På 
plankartan finns dessutom planbestämmelser för lägsta nivå för färdigt golv.  
 
Vid byggande av underjordiskt garage kan det vara lämpligt att vara extra uppmärksam på 
rinnvägar vid ett skyfall.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter. 
 
Farligt gods 
Till planhandlingarna finns bilagd den riskutredning av transporter för farligt gods på väg och 
järnväg som kommunen lät ta fram för Älmhults tätort 2018.  
 
Med hänsyn till detta underlag finns det på plankartan reglerat planbestämmelser för skydd 
mot störningar.  
 
DE SOM HAR MEDVERKAT I YTTRANDET 
I samrådsyttrandet har planarkitekt Eleonore Björnberg beslutat. 
 
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturskydd, kulturmiljö, 
miljöskydd, social hållbarhet, vatten, samt försvar och beredskap medverkat. 
 
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd  
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Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer.  
 
Detaljplanen har kompletterats med en geoteknisk och markmiljöundersökning som utförts av 
Sweco, 2021-07-02. Samtliga provresultat visar på halter understigande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Därmed bedöms att 
fyllnadsmassorna inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. Den geotekniska 
utredningen visar att grundläggningsförutsättningarna är goda. Sweco bedömer att inga 
stabilitetsprolem föreligger inom området, förutsatt att grundläggning och markarbeten 
utförs enligt AMA anläggning. 
 
I planbeskrivningen under kapitlet ”Planförslag” under rubriken ”Dagvatten” har texten 
utökats med upplysning att Möckeln är dricksvattentäkt.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats under kapitlet ”Genomförande” med en ny rubrik 
”Vattenverksamhet” med följande information: Förutsättningar att genomföra en vattentät 
källarkonstruktion finns, tillfälligt eller kontinuerligt bortledande av grundvatten kan 
undvikas. Om tillfälligt eller kontinuerligt bortledande av grundvatten görs krävs en anmälan 
om vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kap. § 9. 
 
Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Exploateringsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte 
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 
innehållet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan 
i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
 

När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen 
innebär det: 

 att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att 
i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 
kap. 40-42 §§ PBL. 

 att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de 
konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid genomförandet 
av detaljplanen 

 
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer.  
 
Ett exploateringsavtal är inte nödvändigt för att genomföra detaljplanen. Kvartersmarken och 
de allmänna platserna och infrastruktur runt kvarteret är redan utbyggda. 129m2 av 



      Samrådsredogörelse 
2021-09-03 

                                  8 
 

parkeringen, som tillhör del av Älmhult 3:1, är idag planlagd som parkering på kvartersmark. 
Den är utbyggd och används av fastigheten Falken 1. För att göra planen mer flexibel 
planläggs ytan som prickad kvartersmark för bostäder.  Eftersom ytan som avses 
fastighetsregleras är 129m2 och endast går att nå via fastigheten Falken 1 så anser 
kommunen att avsikten tidigare varit att den ska tillhöra fastigheten. Av samma anledning så 
är bedömningen att upprätta ett exploateringsavtal för endast den frågan inte behövs.  
 

 
Bild som visar föreslagen fastighetsreglering  
 
Ett marköverlåtselsevatal kommer att upprättas för försäljningen av en del av Älmhult 3:1 
(129m2) som idag redan är utbyggd som parkering. Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen. 
 
Övriga avgifter som exploatören bekostar för genomförandet av detaljplanen är: kostnad för 
ansökan om fastighetsreglering och anslutningsavgifter för VA. Denna text har också lagt till 
i planbeskrivningen.  
 
 
Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 
detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken med fler bostäder. Området är planlagt och bebyggt 
sedan tidigare och planförslaget möjliggör att ytterligare en byggnadsarea på 357 m2 med 
cirka 20 nya hyresrätter kan uppföras inom planområdets södra del.  
 
Planområdet är beläget cirka 45 meter norr om väg 120 (Haganäsleden) och cirka 400 m från 
Älmhults station vid Södra Stambanan. Södra Stambanan är av riksintresse för 
kommunikationer. En dagvattendamm är belägen mellan planområdet och väg 120 dit 
dagvatten från den föreslagna byggnaden ska anslutas. Enligt kommunen har dammen god 
kapacitet att ta emot dagvatten baserat på planförslaget. Trafikverket vill vara tydligt med att 
dagvatten till följd av skyfall och eventuella översvämningar på planområdet inte får ledas till 
diket utmed väg 120.  
 
Kommunen har tagit fram en bullerutredning som visar att riktvärdena för den ekvivalenta 
ljudnivån uppfylls. Sedan tidigare har kommunen gjort en riskutredning avseende fysisk 

Fastighetsgräns Falken 1 

129m2 regleras från 
Älmhult 3:1 till Falken 1 
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planering intill transportleder för farligt gods. Från väg 120 gäller ett skyddsavstånd på 40 
meter för den föreslagna bebyggelsen. Utredningens rekommendationer har följts upp genom 
ett antal skyddsbestämmelser i plankartan.  
Trafikverket ser positivt på Älmhults kommuns ambition att möjliggöra för förtätning i ett 
servicenära läge och har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  

 
 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer. Dagvattnet från planområdet som leds till dagvattendammen 
söder om planområdet leds vidare norrut i dagvattenledningar, inte längs med diket utmed 
väg 120.  
 
Polisen 
Polismyndigheten har med intresse tagit del av den av Älmhults kommun redovisade 
detaljplan över området Falken 1. Planen visar på en god intention för möjliggörande av en 
varierad och i positiv anda förtätad bostadsbyggnation. Områdets centrala placering med 
närhet till centrum, skolor och rekreation öppnar upp och inbjuder till rörlighet av människor 
på dygnets alla timmar. Befintliga cykelbanor och avsaknad av genomfart gör att området får 
en fortsatt bra och säker infrastrukturs miljö 
  
Polismyndigheten poängterar ur trygghetssynpunkt extra ämnet kring anläggandet av öppna, 
synliga och belysta ytor. Det har historiskt funnits en del dolda och mörka platser i Älmhults 
tätort, t.ex. platser som legat bakom storvuxna planteringar, i mörka prång, bakom blank eller 
i dolda passage vilka varit grogrund till uppkomst av social oro, kriminalitet och upplevd 
otrygghet. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer. Vi har kompletterat planbeskrivningen i kapitalet ”Planförslag” 
under rubriken ”Barnperspektivet och sociala aspekter” med vikten av god belysning, 
siktlinjer och överblickbara ytor för att öka den upplevda tryggheten inom kvarteret och 
närområdet. 
 
Kommunala nämnder och förvaltningar 

 
Miljö- och byggförvaltningen  
 
Miljöenhetens yttrande 
Plankarta: 
De synpunkter som funnits i samband med interngranskning av plankartan har tillgodosetts. 
Miljöenheten har således inget att erinra över plankartan. 

 
Planbeskrivning: 
Flera av de synpunkter som miljöenheten tidigare noterat, i samband med interngranskning, 
har inarbetats inför framtagandet av planbeskrivningen till samrådshandlingen till detaljplanen 
för Falken 1. 
 
Ett område som dock kan behöva tydliggöras ytterligare inför granskningsskedet till den 
aktuella detaljplanen är platsens geotekniska förhållanden. I Grontmij AB:s miljötekniska 
markundersökning av nedlagd bensinstation från 2012-11-20 kan det utläsas att det 
förekommer fyllnadsmassor på platsen. I undersökningsrapporten redovisas bland annat ett 
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borrprotokoll där det kan utläsas att det förekommer fyllnadsmassor till ett djup av två meter 
och att det bedöms förekomma viss mullhalt i fyllnadsmassorna. Då fyllnadsmassorna visar 
tecken på förekomst av organiskt material, som både kan brytas ner och komprimeras, kan det 
vara klokt att utreda de geotekniska egenskaperna på fastigheten för att säkerställa om 
fyllnadsmassorna är lämpliga att bygga på eller om det finns risk för sättningsskador eller 
annan byggnadsinstabilitet. 
 
I planbeskrivningen framkommer inte heller vad fyllnadsmassorna har för ursprung eller om 
det kan antas vara jungfruliga eller opåverkade massor som använts som utfyllnad av 
fastigheten. Ett ställningstagande till detta bör göras. I de fall fyllnadsmassornas ursprung inte 
med säkerhet innebär att de är att betrakta som rena bör ytterligare markmiljöundersökningar 
utföras för att säkerställa att fyllnadsmassorna inte kan utgöra någon risk för människors hälsa 
eller miljön. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer. Detaljplanen har kompletterats med en geoteknisk och 
markmiljöundersökning som utförts av Sweco, 2021-07-02. Samtliga provresultat visar på 
halter understigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM). Därmed bedöms att fyllnadsmassorna inte utgör någon risk för människors hälsa eller 
miljön. Den geotekniska utredningen visar att grundläggningsförutsättningarna är goda. 
Sweco bedömer att inga stabilitetsprolem föreligger inom området, förutsatt att 
grundläggning och markarbeten utförs enligt AMA anläggning.  
 

Byggenhetens yttrande 
Plankarta: 
På plankartan bör det förtydligas vilken väg som är transportled för farligt gods, alltså den 
riskkälla som det hänvisas till i planbestämmelse m1. 
 
I övrigt har byggenheten av miljö- och byggförvaltningen har inget att erinra över plankartan. 
Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning har tillgodosetts. 
 
Planbeskrivning: 
Analys över hur barn påverkas av planförslaget är önskvärt. Exempelvis hur barn som bor 
eller rör sig i området påverkas när den stora grönytan bebyggs och området förtätas söder ut 
mot dammen. Detta kan exempelvis skrivas in i texten på sidan 16 i planbeskrivningen under 
rubriken ”Barnperspektivet och sociala aspekter” och kopplas ihop med de möjligheter som 
beskrivs för planområdet. Alternativt kan en analys över hur barn påverkas av den eventuella 
bebyggelsen skrivas in i texten på sidan 22 under rubriken ”Sociala konsekvenser”. 
 
I övrigt har byggenheten av miljö- och byggförvaltningen har inget att erinra över 
planbeskrivningen. Majoriteten av synpunkterna enligt tidigare interngranskning har 
tillgodosetts. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer. Plankartan har förtydligats i planbestämmelsen m1 att farligt gods 
led är Haganäsleden. Analysen över hur barn påverkas av minskning av ytan på innergården 
har lagts till under kapitlet ”Konsekvenser” under rubriken ”Sociala konsekvenser”.   
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Företag och organisationer  
 

E.ON  
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 
 
Längs med Östergatan, i plangränsen har E.ON markförlagda låg- om mellanspänningskablar 
samt ett kabelskåp (K255). Därutöver har vi serviskablar in till byggnader inom planområdet, 
se bifogat karta. 
 
Innan markarbete påbörjas måste kablarnas exakta lägen säkerställas i fält. Kabelvisning 
beställs kostnadsfritt via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 
ändras ovanför markkablar, så att reparation och underhåll försvåras.  
 
För ytterligare information om E.ONs anläggningar kontaktas Gunilla Nilsson, tfn 070-672 13 
51, gunilla.nilsson@eon.se 
 
För övrigt har E.ON inget ytterligare att erinra över planförslaget. 
 

 
Bifogad karta tillhörande E.ONs yttrande  
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Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era kommentarer. Under kapitlet ”Konsekvenser” har texten utökats med: Innan 
markarbeten påbörjas måste respektive ledningsägare kontaktas för att ge sitt medgivande 
och instruktioner. 
 
Villaägarna Kronoberg  
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat detaljplaneförslag och 
tillstyrker i yttrande förslaget med följande synpunkter: 
 
Positivt med fler hyresrätter i centralt läge där teknisk infrastruktur redan finns. 
 
Bra att punkthuset placeras i södra delen och att solljus fortfarande kan ta sig in på den stora 
innergården med bibehållen grönska i området. 
 
Det viktigaste med nya bostäder är att de är attraktiva både för inflyttande personer och de 
som redan bor i området. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer.  
 

 
Privatpersoner 

 
Fastighetsägare till fastigheten Gladan 4 
Hej! 
 
Vi fick Ert utskick angående Falken 1 och som granne till denna fastighet, vi bor på Södra 
Parkgatan 10, har vi en fråga. 
 
Hur tänker Ni lösa parkeringar etc. för detta? 
 
Som läget är idag har kommunen en parkering till sina anställda som alltid är full (utmed 
Haganäsleden). På Östergatan parkerar man idag fullt fram till vändzonen och på Södra 
Krongatan är hela gatan full med parkeringar av kommunens personal + att det på motsatta 
sidan är ”köpe”-parkeringar till hyreshuset. Utmed S. Parkgatan parkerar kommunanställda 
också fullt ut och – utan parkeringsskiva. Alltså kan man stå en hel dag där. 
 
S. Parkgatan vore väl en sådan gata som borde märkas upp med parkeringsskiva när man 
tänker på tillgängligheten för centrum etc. Vad vi förstår kommer denna gata att behövas när 
kommunen skall öppna upp för mer tillgänglighet i kommunhuset. 

 
Kommunledningsförvaltningens kommentar: 
Tack för era inkomna kommentarer.  
 
All parkering kommer att kunna lösas inom fastigheten Falken 1. Idag finns ett underjordiskt 
garage med 56 parkeringsplatser för bil och 4 för MC. En del av dessa hyrs ut till personer 
som inte är bosatta inom kvarteret då efterfrågan av de boende inom kvarteret inte är så pass 
stor. Utöver garageplatserna finns 57st parkeringsplatser utomhus. Dessa är som ni skriver 
”köpe”-parkeringar, dvs. parkeringsplatser att hyra. Bedömningen är att det finns ett 
överskott av dessa parkeringsplatser idag. Vid nybyggnation används Älmhult kommuns 
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Parkeringsnorm (antagen av Kommunfullmäktige 2018-08-27 §94). Enligt beräkning av 
denna så kommer det att finnas ett överskott på 28st parkeringsplatser efter att en 
nybyggnation av 20st lägenheter sker.    
 

 
Utsnitt ur Parkeringsnorm för Älmhults kommun, antagen av KF 2018-08-27 §94 
 

 
Uträkning av nuvarande och framtida parkeringsbehov.  
 
Avseende er fråga om gatuparkering så hanteras detta av Tekniska förvaltningen.  

 
Kommunledningsförvaltningen  
2021-09-03 

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

 


