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Planprocessen 
Förslag till upphävandet av del av detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har varit på 
samråd 24 mars 2022 - 22 april 2022. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den 
här samrådsredogörelsen.  
 
Efter samrådet kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Syftet är att området där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 

På plankartan 
Inga förändringar 
 
I planbeskrivningen 

- Planbeskrivningen har i kapitlet sociala konsekvenser, kompletterats med text 
angående hur ett upphävande av gällande detaljplanen påverkar allmänhetens 
tillgänglighet till platsen. 

- Planbeskrivningen har under fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text att ett 
avtalsservitut ska bildas för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
 

Utan synpunkter 

- Skanova 
- E.ON Energidistribution AB  
- Nordion energi 
- SSAM 

 
Med synpunkter 

- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun  
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Myndigheter 

 
Länsstyrelsen 
 
Förslag till upphävande för del av detaljplan för Häradsbäck 2:12, Häradsbäck, 
Älmhults kommun  
 
Handlingar daterade 2022-03-23 har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen.  
 
Upphävandets syfte och huvuddrag är att möjliggöra för bostäder och icke störande 
verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. Kommunen planerar inte att ta fram en ny 
detaljplan utan byggnation kommer att ske i en bygglovsprocess.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL inga synpunkter på 
upphävandet.  
 
Det framgår av bullerutredningen att ägaren till bygdegården har för avsikt att omvandla den 
till bostad. Ur trafikbullersynpunkt finns inga hinder mot det. Allmänhetens nuvarande 
tillgänglighet behöver tas upp närmare.  
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB.  
 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanens upphävande inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte 
upprättats.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens bedömning.  
 
Rådgivning om allmänna intressen  
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  
 
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  
Upphävandet, och inte heller den föreslagna byggnationen inom området, finns redovisat i 
kommunens gällande översiktsplan, antagen år 2016. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen tar hänsyn till detta genom att ta fram upphävandet 
med utökat förfarande. Dock bör allmänhetens påverkan tas upp. Se nedan.  
 
Naturvärden och grönstruktur  
Länsstyrelsen konstaterar att det i planbeskrivningen saknas uppgifter om hur allmänhetens 
tillgänglighet kommer att påverkas av detaljplanens upphävande.  
 
Idag är området tillgängligt för allmänheten då det är allmän platsmark, gata, parkering, park. 
Även om elljusspåret som går över fastigheten omfattas av servitut kvarstår frågan om 
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tomtens utbredning och vilket område av fastigheten som blir tillgängligt för allmänheten. 
Lämpligheten att ha ett kommunalt skött elljusspår så nära inpå bostad behöver belysas.  
 
De som medverkat i beslutet  
Beslutet har fattats av länsarkitekt Leila Aalto med planarkitekt Eleonore Björnberg som 
föredragande.  
 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har i kapitlet sociala konsekvenser, kompletterats med text angående hur 
ett upphävande av gällande detaljplanen påverkar allmänhetens tillgänglighet till platsen. 
 

Allmänhetens upplevelse av elljusspåret kan komma att förändras med en eventuell bostad 
längs med elljusspåret. Det är 16 meter mellan elljusspåret och befintlig byggnad och 20 
meter mellan belysningsstolpar och befintlig byggnad. För att säkerställa att elljusspåret 
nyttjas av allmänheten även om bygdegården byggs om till bostad och för att risken med att 
känslan av att inkräkta på privat tomt ska minimeras bör en tillräcklig bredd för elljusspåret 
på minst fem meter skrivas in i avtalsservitutet. 
 
Då elljusspåret redan finns och då ett avtalsservitut för detta ska skrivas in i 
fastighetsregistret är kommande köpare medvetna om att elljusspåret ska fortsätta att finnas.  
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Lantmäteriet 

 
YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2022/014827  
 
 
Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-23) har följande noterats:  
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Det skulle kunna förtydligas angående hur servitut avses bildas – med avtal eller genom 
lantmäteriförrättning.  
 
Som upplysning kan nämnas att Lantmäteriet vid eventuell framtida fastighetsbildning inom 
området kan komma att begära samråd med Älmhults kommun till följd av det fortsatt 
plannära läget.  
 
 
För Lantmäteriet  

Martin Larsson  
Martin Larsson  

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har under fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text att ett 
avtalsservitut ska bildas för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
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Trafikverket 

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2022/37001 
 
Samråd gällande upphävande av detaljplan för del av Häradsbäck, Älmhults kommun 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är 
att upphäva del av detaljplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle och 
därmed möjliggöra för bostäder och ickestörande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. 
 
Markområdet där detaljplan föreslås upphävas är beläget intill väg 120. Vägen har en ÅDT på 
cirka 900 fordon varav cirka 50 tunga fordon (mätår 2021) och hastighetsbegränsningen är 80 
km/tim. En enskild väg (Bygdevägen) ansluter aktuellt markområde till väg 120. 
 
I kommunens översiktsplan är området utpekat som idrotts‐ och rekreationsområde, 
motionsslinga och bygdegård. Kommunens intentioner i dagsläget följer inte gällande 
översiktsplan. Kommunens bedömning är att ett upphävande av del av gällande detaljplan inte 
medför påtaglig påverkan på trafik‐ eller och bullersituationen i området. 
 
Trafikverket vill påtala att ett upphävande av detaljplanen skapar en otydlighet kring framtida 
användning och funktion som enkelt hade kunnat undvikas genom en ändring av gällande 
detaljplan, inte minst med bakgrund i att föreslagen användning inte följer översiktsplanen. 
 
I nuläget och utifrån kommunens beskrivning av syftet med förslaget har Trafikverket inga 
synpunkter. I kommande prövning genom exempelvis bygglov kan Trafikverket dock mycket 
väl ha synpunkter på aspekter som byggnadsfritt avstånd eller annan påverkan på statlig 
infrastruktur. 
 
Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt. 
 
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
Med vänlig hälsning 

Falk Jandt 

Regional samhällsplanerare 
 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Då stora delar av gällande detaljplan med allmänplatsmark, väg och parkering inte är 
genomförd och inte planeras att genomföras utan idag består av privatägd skog anser 
kommunledningsförvaltningen att detaljplanen bör upphävas. 
 
Om bygdegårdens användning ska ändras till bostad eller om nya byggnader ska uppföras 
kommer det att krävas bygglov. Trafikverket kommer då få möjlighet att yttra sig. 
 
 



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  7 
 

Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 

§ 34 Upphävande av del av detaljplan "Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäck" – remiss samråd 

Ärendenummer MOB 2022/21  
Ärendenummer EDP M 2022-483 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att  

- Yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med miljö- och byggförvaltningens yttrande:  

 Planbeskrivning:  
Miljöavdelningen har en synpunkt angående strandskyddsbedömningen på den aktuella 
platsen. I texten under rubriken strandskydd anges att strandskydd kan återinträda för mark 
som ligger 100 meter från ett dike. I undersökningsdelen av dokumentet för betydande 
miljöpåverkan anges att strandskydd inte berörs, det är otydligt om strandskydd bedöms 
återinträda på den aktuella platsen eller inte till följd av upphävandet av delar av detaljplanen. 

Synpunkterna i yttrandet bör inarbetas i förslaget om upphävande av detaljplanen och dess 
bilagor. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen inkom 2022-03-23 med en remissförfrågan till miljö- och byggnämnden i 
samrådsskedet av upphävande av del av detaljplan "Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäck samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län". Miljö- och 
byggnämnden gavs då möjlighet att lämna synpunkter i planärendet. Förslag till upphävande 
av detaljplan finns tillgänglig för samråd mellan 2022-03-24 och 2022-04-22.   

Den del detaljplanen som avses upphävas gäller för ett markområde norr om väg 120 i östra 
delen av Häradsbäck samhälle och består av fastigheten Häradsbäck 2:12 samt en del av 
fastigheten Häradsbäck 2:1. Syftet med att upphäva en del av detaljplanen är att möjliggöra 
för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12 samt att området 
där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan.  

Aktuell detaljplan vann laga kraft 1962-07-19. Detaljplanen anger att fastigheten Häradsbäck 
2:12 får användas som samlingslokal samt att del av Häradsbäck 2:1 är planlagd som allmän 
platsmark för gata, park och parkering. Detaljplanen har för de delar som rör Häradsbäck 2:1 
inte genomförts och består i dag av skog, natur och grusväg. Detaljplanen har genomförts i de 
delar som gäller för samlingslokal. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

Nya ägare av Häradsbäck 2:12 önskar ändra bygdegården som använts som samlingslokal på 
Häradsbäck 2:12 till bostad. Med ett upphävande av detalj-planen kan ändringen bli möjlig 
om erforderliga tillstånd erhålls. 
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I planbeskrivningen anges att strandskyddet kan återinträda för mark som ligger 100 meter 
från ett dike. I undersökningen om betydande miljöpåverkan, som är inkluderad i slutet av 
planbeskrivningen, anges att strandskydd inte berörs vilket motsäger uppgifterna i 
planbeskrivningen. 
 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

 Yttrande från miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen daterad 2022-03-28 

 Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Karta 

 Infobrev 

 Bullerutredning 

 Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 

 Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle laga kraft 
1962-06-19 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Bilagan undersökning om betydande miljöpåverkan uppdateras så att det står likadant som i 
planbeskrivningen. 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  

2022-04-27 
 
 

Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
 

  


