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Planprocessen och hur samrådet har bedrivits 
Detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund handläggs med utökat förfarande och har 
funnits tillgänglig för samråd under perioden 9 november – 7 december 2020. Samrådet 
kungjordes på kommunens anslagstavla samt i lokaltidning (Smålandsposten och 
Smålänningen) måndagen den 9 november 2020. Under samrådstiden har planhandlingarna 
funnits tillgängliga på Älmhults kommun, på biblioteket i Älmhult och på kommunens 
webbplats. 

 
 
Inkomna synpunkter 
Nedan redovisas inkomna skriftliga synpunkter under samrådstiden, samt kommentarer till 
dessa. Planen har justerats och kompletterats enligt det som redovisas med kursiv stil. Inför 
granskningen har omfattande förändringar gjorts. 
 

Yttranden utan synpunkter 
Yttranden utan synpunkter på planförslaget har inkommit från: 

1. Region Kronoberg 
 

Yttranden med synpunkter 
Yttranden med synpunkter på planförslaget har inkommit från: 
 
Myndigheter (se sida 3–16): 

1. Lantmäteriet 
2. Polismyndigheten, Region syd 
3. Skogsstyrelsen 
4. Länsstyrelsen 
5. Trafikverket 

 
Kommunala organ (se sida 17–20): 

1. Räddningstjänsten, Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 
2. Socialnämnden, Älmhults kommun 
3. Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 

 
Företag och organisationer (se sida 21–25): 

1. Villaägarna Kronoberg 
2. E.ON Energidistribution AB 
3. SSAM 

 
Privatpersoner (se sida 26–27): 

1. Privatperson 1 
2. Privatperson 2 
3. Privatperson 3 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Yttranden med synpunkter – från myndigheter 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras 
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
I planförslaget har kvartersmark för ändamål 
verksamheter, handel och kontor lagts ut i 
direkt anslutning till gränsen mot Trakt 
Äskya 3:1 och Äskya 2:55. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns några 
inmätta gränspunkter angivna längs denna 
gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att 
detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 
sig ha ett annat läge. Risken med att 
planlägga utan att ha koll på gränsens rätta 
läge är att antingen en del av kvartersmarken 
ligger på grannfastigheten eller att det blir en 
remsa mellan den planlagda marken och 
fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är 
osäker är det lämpligt att så snart som 
möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsutvisning där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara 
juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess 
läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. 
 
De norra gränserna till Äskya 1:20 kan 
komma att behöva fastighetsbestämmas då 
den ska utgöra gräns mellan kvartersmark 
och allmän platsmark.  
 
Plankarta 
Översyn gällande egenskapsbestämmelser 
för kvartersmark bör ske. Lantmäteriet 
ställer sig frågande till bland annat 
planbestämmelserna e7 och e8 då vi inte kan 
hitta några måttangivelser.  
 
Ordningen på plankartans lager bör ses över 
då vissa detaljer, exempelvis prickmark och 

 
 
 
 
Plankartan justeras så att kvartersmark 
inte placeras direkt utmed Danska 
vägen utan så att allmän platsmark 
planläggs utmed hela vägsträckan. 
Fastighetsgränsen mot Äskya 3:1 och 
Äskya 2:55 utreds inte ytterligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighetsbestämning genomförs i 
samband med fastighetsbildning vid 
genomförande av planen. 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjd för 
lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
 
 
 
 
Plankartan ses över så att prickmark 
och egenskapsgränser blir tydliga. 
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egenskapsgränser inte är tydliga. 
 
I den östra kanten av plankartans del 2 
saknas en egenskapsbestämmelse för 
prickmarken. Samma gäller även för del 3 
och 4. 
 
 
 
 
Egenskapsbestämmelserna p1 och p4 bör ses 
över då vad som sägs i plankartan inte 
stämmer överens med vad som sägs i 
planbeskrivningen.   
 

Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet 
redovisas inte 
I planbeskrivningen anges att 
markanvisningsavtal ska upprättas, men 
inget ytterligare anges om innehållet. 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, 
om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, 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. 
Använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni kompletterar planhandlingarna. 
 
Konsekvenser för rättigheter 
Konsekvenser för rättigheter bör förtydligas. 
En ska upphävas samt att det kan bli aktuellt 
med nybildning vid uppstyckning av kvarter 
på grund av utfartsförbud. 
 
Inlösen av allmän platsmark  
Det bör i genomförandebeskrivningen 
framgå att inlösen av allmän platsmark kan 
ske tvångsvis.    
 

 
 
Inför granskningen arbetas 
planförslaget om så att 
verksamhetsmarken i norr tas bort och 
istället planläggs här för 
bostadsbebyggelse och en bullervall 
mellan väg 23 och de nya bostäderna. 
Utformningen som synpunkten avser är 
således bortplockad från planen. 
 
Planhandlingarna justeras så att 
plankarta och planbeskrivning stämmer 
överens. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
förtydligande kring hur 
markanvisningsavtalets huvudsakliga 
innehåll och konsekvenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenserna för befintliga 
rättigheter inom planområdet 
förtydligas i planbeskrivningen. 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
upplysning i frågan. 
 
 

2. Polismyndigheten, Region Syd 
Polismyndigheten har med intresse tagit del 
av den av Älmhults kommun redovisade 
detaljplan över området Äskya-Furulund. 
Planen visar på kommunens goda intention 
för möjliggörande av en varierad 
bostadsbyggnation där fokus också riktas 
mot säker trafikmiljö med låga hastigheter 

 
Noteras.  
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och flera separata gångar och cykelvägar. 
Polismyndigheten ser ur ett 
trygghetsperspektiv positivt på den plan som 
presenteras.  

 
Områdets planbeskrivning och dess närhet 
till Älmhults handelsområde och skolor 
öppnar upp och inbjuder till rörlighet av 
människor på dygnets alla timmar Med tanke 
på årstidernas växling gällande vegetation 
poängterar polismyndigheten den trygghets 
och säkersäkerhetskapande effekten av fri 
siktlinje över området.  Ljussättning under 
de mörka timmarna är en annan viktig 
trygghet och säkerhetsskapande aspekt. 
Samma tankesätt ser Polismyndigheten som 
viktigt när det gäller att i möjligaste mån 
planera för att undvika byggande av dolda 
och mörka ytor. 

 
Polismyndigheten poängterar extra ämnet 
kring anläggandet av öppna och synliga ytor. 
Det har historiskt funnits en del dolda platser 
i Älmhults centrum, 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 och kriminalitet. Dessa har under senare 
tid åtgärdas med ett ur trygghetssynpunkt 
mycket positivt resultat. Det och att 
kommunen engagerat Stiftelsen Tryggare 
Sverige i utvecklingsarbetet lovar ytterligare 
gott inför framtiden. 
 

3. Skogsstyrelsen 
 
På sidan 17 i planbeskrivningen nämns att 
”övriga mindre bäckfåror i området ligger i 
skogsmark och omfattas således inte av 
biotopskydd”. Skogsstyrelsen vill påpeka att 
det rör sig om det generella biotopskyddet.  
I övrigt har vi inte någon ytterligare 
information att tillföra som har bäring på 
detta. 
 

 
 
Planbeskrivningen förtydligas. 

 

4. Länsstyrelsen 
 
Kommunen har tagit fram ett ambitiöst och 
väl genomarbetat planförslag för Äskya 1:27 
med flera. Länsstyrelsen har dock 
synpunkter och upplysningar på 
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planförslaget avseende jordbruksmark som 
avses omvandlas och exploateras, 
biotopskydd, buller inomhus i förskola, 
dagvattenhanteringens eventuella påverkan 
på intilliggande lakvattendammar samt 
MKN för vatten. Bättre bedömning och 
redovisning bör göras när det gäller 
avfallsanläggningen och masshanteringen. 
Eventuell påverkan på området, utifrån de 
nya förutsättningar som finns idag bör 
beskrivas. 
 
För egenskapsbestämmelserna e7 och e8 har 
ingen höjd angetts på plankartan. 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 
Området ligger i den östra delen av Älmhults 
tätort och omfattar cirka 40 hektar mark. 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra 
en expansion av tätorten åt öster, där 
kommunen planerar för bostäder, skola, 
centrumfunktioner, verksamheter, handel, 
kontor och grönytor. 
 
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN 
SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 
Det föreslagna området finns redovisat i 
kommunens gällande översiktsplan, antagen 
2016, som lämpligt för bebyggelse i form av 
handel, bostäder och kontor. Även i den 
ännu inte antagna fördjupade 
översiktsplanen, utsänd för samråd 2019, 
pekas Furulundsområdet ut som 
utbyggnadsområde för bland annat 
bostadsbebyggelse. Kommunen bedömer att 
planförslaget är förenligt med 
översiktsplanens intentioner. Länsstyrelsen 
har inget att invända mot bedömningen. 
 
Större delen av det aktuella planområdet är 
inte tidigare detaljplanelagt. En detaljplan 
för en mindre del av Danska vägen och 
Handelsvägen antogs 2012, med syfte att 
skapa en säkrare väganslutning. Ett område i 
den södra delen av planförslaget ingår i 
detaljplan för ”Handelsområde Haganäs”, 
antagen 2011. Det området är planlagt för 
bland annat kontors- och handelsändamål. 
Kommunen tog i samband med framtagandet 
av detaljplanen för Älmhults handelsplats 
fram ett planprogram, där även det aktuella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjdangivelse 
för lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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planområdet ingick. Planområdet pekades i 
programmet ut som lämpligt för etablering 
av handel, kontor, bostäder och service. 
Planprogrammet var utsänt på samråd våren 
2010, men har inte antagits. 
 
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA 
INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
 
PLANFÖRSLAGET 
Planområdet omfattar cirka 40 hektar. 
Större delen planläggs för bostads- och 
centrumändamål (B och C). Marken har 
delats upp i mindre enheter och kvarter med 
olika egenskapsbestämmelser. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är som lägst 5,6 meter 
och som högst 18,2 meter. Största 
byggnadsarea är i olika delar reglerat till 20, 
25, 30 och 35 % av fastighetsarean. Flera 
olika placerings- och 
utformningsbestämmelser finns också 
för dessa områden. 
 
I nord- och sydöst planläggs marken för 
verksamheter, detaljhandel och kontor 
(Z, H och K). Byggnadshöjden regleras till 
högst 10 meter. Största byggnadsarea 
är 40 % av fastighetsarean. 
 
Mitt i planområdet planläggs marken för 
skoländamål (S). Högsta tillåtna 
byggnadshöjd föreslås bli 7 meter, samt 3 
meter för komplementbyggnad. Största 
byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean. I 
norr får en del av marken varken 
hårdgöras eller användas för parkering. 
 
Runtom bostadsmarken planläggs ytor som 
natur- och parkområden (allmän 
platsmark). Inom naturmarken möjliggörs 
anläggande av dagvattendammar. 
Inom allmän platsmarken finns också 
skyddsbestämmelser som syftar till att 
säkerställa bullerskydd. 
 
PLANBESTÄMMELSER 
I planbestämmelserna kan utläsas att det 
finns egenskapsbestämmelser för 
kvartersmarken, e7 och e8, som anger lägsta 
byggnadshöjd i meter. Bestämmelserna finns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjd för 
lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
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utplacerade på plankartan, men höjden har 
inte angetts. 
 
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 tillvara 
befintliga kulturmiljöer och integrera dem i 
ny bebyggelse är en förutsättning för att 
skapa en god bebyggd miljö. 
 
NATURVÄRDEN OCH 
GRÖNSTRUKTUR 
En översiktlig naturinventering, där även 
planområdet ingår, togs fram år 2009 
inför planläggning av angränsande område. 
Den del som framförallt bedömdes ha 
höga naturvärden, eller potential för höga 
naturvärden i framtiden, ligger i den 
västra delen av planområdet vid Kyrke myr. 
Området som pekas ut som värdefullt, men 
även andra grönytor planläggs som natur- 
och parkmark (allmän plats), vilket är 
positivt för att skapa en attraktiv miljö och 
möjliggöra för rekreation och 
friluftsaktiviteter. 
 
JORDBRUKSMARK 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- och 
skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Jordbruksmarken 
levererar livsmedel men den är också en 
grund för att vi ska nå miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap” och för en rad 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald och 
kulturmiljöer. I Kronobergs län finns ofta 
småskaliga och uppsplittrade 
odlingslandskap, vilket ger särskilda 
förutsättningar. För att hålla livskraftiga 
lantbruk vid liv krävs att det finns tillräckligt 
med odlingsbar mark för att driva och 
utveckla företagen. I Kronobergs län finns 
det därför goda skäl att pröva om alternativ 
mark kan användas vid nybyggnation. En 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texten kring detaljplanens påverkan på 
jordbruksmarken i området utvecklas 
och motiveringen förtydligas. 
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cirka 9000 m2 stor yta inom planområdet 
består av jordbruksmark. Kommunen 
beskriver området som litet och att marken 
brukas sporadiskt. De södra delarna av 
jordbruksmarken framställs även som blöta 
och med ett lågt brukningsvärde. 
Länsstyrelsen uppfattar att marken har 
brukats i närtid. När marken en gång har 
exploaterats genom bebyggelse är 
omvandlingen irreversibel och det blir 
således inte möjligt att återskapa 
odlingsmarken. Därför är det viktigt att 
exploateringen av jordbruksmark i första 
hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas. Går den inte att 
undvika bör det planeras så att 
konsekvenserna minimeras. Länsstyrelsen 
anser att det inte är tillräckligt utrett och 
motiverat att bebyggelsen inte kan placeras 
på annan plats, eller att den föreslagna 
markanvändningen inte kan omformas så att 
jordbruksmarken inte tas i anspråk. 
För mer information se Brukningsvärd 
jordbruksmark – Ett kunskapsunderlag för 
Kronobergs län, som finns att läsa på 
Länsstyrelsens hemsida, 
www.lansstyrelsen.se 
 
BIOTOPSKYDD 
Biotopskydd ges miljöer som exempelvis på 
grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Genom att skydda sådana 
naturmiljöer förbättras förutsättningarna för 
att långsiktigt bevara den biologiska 
mångfalden. Skyddet bidrar till att uppfylla 
FN:s konvention om biologisk mångfald, 
samt nationella miljökvalitetsmål. Läs mer 
om biotopskydd på 
Naturvårdsverkets hemsida, 
www.naturvardsverket.se 
Av planhandlingarna kan utläsas att det finns 
en biotopskyddad bäckfåra i området öster 
om det befintliga jordbruket. Kommunen 
avser att ansöka om dispens från 
biotopskyddet innan detaljplanen antas. 
Länsstyrelsen vill erinra om att detaljplanen, 
i det fall att dispens inte lämnas för att göra 
ingrepp i biotopen, inte kommer bli möjlig 
att genomföra. Det är viktigt att kommunen 
ansöker om dispens i ett tidigt skede, särskilt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om dispens från biotopskyddet 
har skickats in och beslut i ärendet 
fattas innan detaljplanen antas. 
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om det är en förutsättning för hela eller 
väsentliga delar av planens genomförande. 
 
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. Länsstyrelsen 
tycker att det är bra att kommunens 
bullerprognos utgår från år 2040. Enligt 
bullerutredningen finns det förutsättning att 
klara 60 dBA vid samtliga bostäder. Även 
uteplats ska kunna anordnas fritt för 
bostäderna under förutsättning att 
bullerskydd ordnas. Bullerskydd är reglerat i 
plankartan. Vi anser dock att kommunen bör 
kommentera om förskolan har 
förutsättningar att klara riktvärdena enligt de 
allmänna råden om buller inomhus från 
folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:13), 
vilka är på 30 dBA ekvivalent och 45 dBA 
maximal nivå. Bullerutredningen visar på 
något höga bullervärden vid fasad 
(>60 dBA) och även om det inte finns 
fasadvärden för förskolor, så ska ljudnivån 
inomhus inte riskera att bli för hög. 
Trafikbullerutredningen visar att skolgården 
går att utforma så att riktvärden för utemiljö 
klaras. 
 
TILLGÅNG TILL FRIYTOR OCH 
BARNPERSPEKTIV 
Kommunen tar på ett bra sätt upp 
barnperspektivet och avsikten att skapa bra 
och säkra miljöer för barn och ungdomar. 
 
VATTEN, AVLOPP OCH 
DAGVATTENHANTERING 
Området ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten. Länsstyrelsen ser positivt på att 
kommunen har tagit fram en 
dagvattenutredning och visar på att 
dagvattnet kan tas omhand. Dammar ska 
inrättas för fördröjning och platser för detta 
är utpekade i plankartan. Vi vill dock 
framföra att det är viktigt att det säkerställs 
att dagvatten inte påverkar lakvatten-
dammarna. Vi vill också erinra om att 
dagvatten från området inte bara behöver 

 
 
 
 
Förskolan har förutsättningar att klara 
gällande riktvärden för buller inomhus 
och utomhus. Planbeskrivningen och 
bullerutredningen förtydligas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
En av utgångspunkterna vid 
utformningen av dagvattensystemet för 
området är att dagvattnet från området 
inte ska påverka lakvattendammarna. 
Vidare har dagvattensystemet utformats 
på ett sätt så att dagvatten både ska 
fördröjas och renas. 
Dagvattenutredning och 
planbeskrivning kompletteras efter 
samråd med förtydliganden i frågorna. 
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fördröjas, utan även renas. Se nedan under 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
(MB). 
 
TILLSTÅNDSPLIKTIGA 
VERKSAMHETER I NÄROMRÅDET 
I närheten av bostadsområdet, cirka 400 
meter, ligger Äskya avfallsanläggning. 
Anläggningen är både en avfallsanläggning 
och en deponi, och förväntas att vara 
på plats lång tid framöver. Även om 
avfallsanläggningen någon gång avvecklas 
eller flyttas, så kommer deponin och 
lakvattendammarna finnas kvar. Här vill vi 
skicka med ett antal synpunkter: 
- Kommunen bör göra en bättre bedömning 
av avstånd utifrån det man känner till idag. 
Det är inte tillräcklig att hänvisa till en 
bedömning gjort i tillståndsprövningen 1996 
(samt också 2007 års gällande tillstånd då 
lokaliseringen prövades) Det är ny 
bostadsbebyggelse som nu tillförs och 
då behöver det särskilt bedömas 
lämpligheten av dessa och risk för 
störningar. Här behöver kommunen 
aktualisera bedömningen utifrån 
exempelvis om det har varit klagomål från 
närboende, vilket avstånd som behövs 
utifrån dagens miljöpåverkan från 
avfallsanläggningen och framtida 
verksamhet etcetera. Bland annat har det 
förekommit bränder från anläggningen. 
Även vissa bullerstörningar kan uppstå, som 
exempelvis flisning. 
- Bullerpåverkan från transporter, främst 
lastbilar, in och ut från avfallsanläggningen 
bör beskrivas. 
- Inför fortsatt planarbete bör särskilt 
synpunkter som inkommer från 
Tekniska förvaltningen och SSAM beaktas. 
Länsstyrelsen har fått 
indikationer om att det planeras för 
eventuellt nytt tillstånd. 
- Det nämns i planbeskrivningen att 
provpunkter som avfallsanläggningen 
har, inte ska påverkas av vatten och 
föroreningar från bebyggelsen. Det är 
viktigt att vattnet inte blandas så att 
avfallsanläggningen inte längre kan 
visa om de klarar eller inte klarar att uppfylla 
gällande villkor. I provpunkt 

 
 
 
 
 
 
Som underlag till detaljplanen ligger en 
konsekvensutredning från 2017 som 
utreder på vilket avstånd från 
avfallsanläggningen och 
lakvattendammarna det är lämpligt att 
planera för ny bebyggelse. 
Bedömningen i konsekvensutredningen 
utgår från de tillstånd som idag gäller 
för avfallsanläggningen. Eftersom 
tillståndet är gällande anser kommunen 
att det är detta som motsvarar nuläget. I 
konsekvensutredningen utreds 
emellertid inte bullret från 
anläggningen närmare och efter 
samrådet kompletteras planen med en 
bullerutredning avseende industribuller 
från Äskya avfallsanläggning. 
Framtagande av bullerutredningen har 
genomförts i samråd med SSAM. 
Bullerpåverkan från transporter till och 
från avfallsanläggningen ingår i 
beräkningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen förtydligas. Det är 
provpunkten A10 som inte ska påverkas 
av dagvatten från Furulund. Enligt 
framtagen dagvattenutredning för 
detaljplanen kommer denna punkt inte 
att påverkas av dagvatten från området. 
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A10 (bild 30 i planbeskrivningen) är det som 
provtas halter av olika ämnen som regleras i 
villkor i tillståndet. A10 är sista steget i 
lakvattenreningen innan det släpps vidare ut 
i Drivån. 
 
AVFALLSHANTERING 
Kommunen hänvisar till att avfallshantering 
inom planområdet ska ske enligt 
dokumenten Handbok för avfallsutrymmen 
och Avfallsföreskrifter för Älmhults 
kommun. Länsstyrelsen är positiv till att det 
framhålls i planhandlingarna att 
avfallshanteringen i området ska utformas så 
att det främjar ett hållbart cirkulärt 
samhälle. 
 
MASSHANTERING 
I planförslaget kan det utläsas att det 
kommer behövas utfyllnad med och 
förflyttning av massor. Länsstyrelsen anser 
att masshanteringen bör beskrivas 
utförligare. Det är viktigt att om möjligt 
skapa massbalans och att de massor som 
hanteras och/eller tas in utifrån ska vara fria 
från föroreningar och invasiva arter. Vi 
undrar också vilken typ av massor som ska 
användas för bullervall. 
 
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN 
LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken (MB). Kommunen har i en 
undersökning, enligt kriterierna i 
Miljöbedömningsförordningen 
(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. 
 
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 
KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-
stödet) finns det ingen förorenad mark inom 
planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska 
den som äger eller brukar en fastighet, 
oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat, genast underrätta tillsyns-
myndigheten om det upptäcks en förorening 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen komplettas med 
ytterligare beskrivning av höjdsättning, 
utfyllnad och massbalansering. 
Lokalgatornas höjdläge styrs i 
detaljplan genom planbestämmelse. 
Vilka massor som kommer användas i 
bullervallen kommer fastställas i 
genomförandeskedet och styrs inte av 
detaljplanen. 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP 
KULTURMILJÖLAGEN 
Älmhults kommun har låtit utföra en frivillig 
arkeologisk utredning av detaljplaneområdet. 
Länsstyrelsen bedömer att denna utredning 
är fullvärdig som en arkeologisk utredning, 
steg 1. I rapporten identifierades en möjlig 
fornlämning i form av en möjlig 
stensättning, L2019:6385. Denna har 
Älmhults kommun valt att föredömligt 
inkorporera i ett område som är tänkt att 
utgöra allmän platsmark/natur och den 
kommer på det sättet att bevaras intakt. I 
övrigt anser vi inte att det finns behov av 
ytterligare utredningar. Skulle något av 
forntida natur trots allt påträffas under 
markarbeten etcetera, ska arbetet avbrytas 
och Länsstyrelsen omedelbart underrättas. 
 
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE 
FRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) 
 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP 
MILJÖBALKEN (MB) 
I angränsning till planområdet ligger riksväg 
23 som är av riksintresse för 
kommunikationer. Påverkas inte av 
planförslaget. 
 
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 bland annat recipient 
för områdets dagvatten och dess status. Vi 
delar kommunens bedömning att dagvattnet 
från området behöver fördröjas och renas. 
Även om planområdet inte ingår i 
vattenskyddsområde, så avrinner vatten från 
området till Möckeln som är 
dricksvattentäkt. Av planbeskrivningen 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Dagvattensystemet i området utformats 
på ett sätt så att dagvatten både fördröjs 
och renas i en större damm/våtmark i 
områdets norra del. 
Dagvattenutredning och 
planbeskrivning kompletteras efter 
samråd med förtydliganden i frågan. 
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framgår bedömningen att planförslaget har 
en liten påverkan på recipienten Möckeln 
eftersom flödet ut från planområdet 
begränsas till dagens flöde. 
Länsstyrelsen erinrar att åtgärder för 
fördröjning av dagvatten inte alltid har 
renande effekt på föroreningar i dagvattnet. 
För att dagvattnet ska uppnå erforderlig 
rening behöver åtgärden utformas och 
dimensioneras för att både utgöra rening och 
fördröjning. Länsstyrelsen anser även att det 
behöver framgå hur det säkerställs att det 
finns erforderlig kapacitet för fördröjning 
och rening av dagvatten i dagvatten-
åtgärderna, då grundvattennivån ligger högt i 
området. Vi vill påpeka att miljökvalitets-
normer inte är riktvärden i dagvatten, utan är 
gränsvärden i recipienten vid status-
klassningen. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Påverkas inte av planförslaget. 
 

5. Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del 
samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
expansion av tätorten åt öster, där 
kommunen planerar för bostäder, skola, 
centrumfunktioner, handel och kontor.  
 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är 
väg 23 öster om planområdet. Väg 23 är 
riksintresse för kommunikationer och därför 
ska särskild hänsyn tas till vägens funktion 
och utnyttjandet. Under nedanstående 
rubriker vill Trafikverket lyfta ett antal 
synpunkter som ska tydliggöra för 
kommunen i vilka punkter planförslaget 
behöver justeras för att undvika påtagligt 
försvårande av utnyttjandet av statens 
anläggning. Riksintresse för 
kommunikationsanläggningar syftar till att 
vidmakthålla samt utveckla funktionen för 
prioriterade kommunikationsstråk för att 
kunna tillgodose långsiktiga behov avseende 
kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Till riksintresset hör också ett 
influensområde inom vilket åtgärder såsom 
ny bebyggelse kan påverka 
kommunikationsanläggningens funktion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - DP för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 15 
 

 
Planområdet  
Trafikverket anser att gränsen för 
kvartersmarken utmed väg 23 inte ska 
ligga närmare än 30 meter från 
beläggningskanten. Hänsynsavstånd för 
parkering, interna körytor och eftergivliga 
föremål bör vara 30 meter från 
beläggningskant, och för byggnader 
innehållande verksamheter handel och 
kontor 50 meter. Avstånden ska gälla för 
hela planområdet längs med väg 23 då 
Trafikverket måste beakta faktorer såsom 
trafiksäkerhet, transporter av farligt gods 
samt eventuella behov av åtgärder i och 
utveckling i sin bedömning av planerad 
markanvändning intill en 
kommunikationsanläggning av 
riksintresse.   
 
Eftersom korsningspunkten mellan Danska 
vägen och väg 23 till följd av 
exploateringen kan få en förändrad 
belastning och därmed funktion bör 
planområdesgränsen inte dras i omedelbar 
anslutning till nuvarande korsning. En 
ökad trafikalstring i korsningen kan 
medföra behov av åtgärder i framtiden och 
detaljplanen bör möjliggöra dessa genom 
att ge mer utrymme för anpassningar i 
korsningspunkten.  
 
Även om Danska vägen är en kommunal 
gata ifrågasätter Trafikverket planområdets 
utsträckning norrut. Kvartersmarkens 
utbredning möjliggör uppförande av vissa 
föremål såsom staket i omedelbar närhet 
till vägbanan. Detta anser Trafikverket kan 
leda till trafiksäkerhetsrisker och kan 
enkelt undvikas genom en marginell 
justering av plangränsen.  
 
Trafik och anslutningar 
Exploatering i omedelbar närhet av en 
korsningspunkt kan leda till köbildning 
och därmed brist i kapacitet och/eller 
framkomlighet som sprider sig ut på en 
väg av riksintresse. Kommunen planerar 
för en omfattande utveckling av bostäder, 
förskola, verksamheter, handel och kontor 

 
 
Planförslaget har justerats så att 
kvartersmark inte placeras inom 30 
meter från väg 23 och byggrätt inte 
inom 50 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget justeras så att 
kvartersmark placeras längre ifrån 
korsningspunkten Danska vägen/väg 23.  
Framtagen trafikutredning visar att 
korsningspunkten Danska vägen/väg 23 
är dimensionerad för att klara den 
trafikökning som utbyggnaden av 
området Furulund alstrar och mer 
därtill. 
 
 
 
Planförslaget justeras och i 
granskningsförslaget ligger ingen 
kvartersmark i direkt anslutning till 
Danska vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
Inför granskningen har en 
trafikutredning tagits fram där 
beräknad trafikalstring och 
flödesfördelning redovisas. Utredningen 
visar att det befintliga vägsystemet 
klarar den trafikökning som 
utbyggnaden av Furulund innebär. 
Ingen ändring görs i plankartan. 
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inom planområdet. Denna utveckling kan 
förväntas leda till en avsevärd 
trafikalstring som kommer att belasta 
Danska vägens anslutning till väg 23 och 
av planbeskrivningen framgår inte 
beräknad trafikökning till följd av 
planförslaget. Ökad trafik kan medföra 
behov av åtgärder på det statliga vägnätet, 
i synnerhet Danska vägens anslutning till 
väg 23. Trafikmängd och flöden påverkar 
bland annat val av korsningstyp, behov av 
körfält etc.  
För att Trafikverket ska kunna ta ställning 
till hur statlig anläggning påverkas av 
planförslaget måste kommunen redovisa 
beräknad trafikalstring och 
flödesfördelning. Av redovisningen ska 
framgå hur planförslaget påverkar det 
omgivande vägnätet och vilka åtgärder 
som kan krävas. För åtgärder som rör 
statliga anläggningar ska krav och råd 
enligt VGU följas. Åtgärder på det statliga 
vägnätet och dess anslutningar, till följd av 
en exploatering, ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören. Om 
sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan 
detaljplanen föres till antagande, ett 
finansierings- och genomförandeavtal 
tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. Åtgärder på allmän väg där 
staten är väghållare ska placeras och 
utformas så att de uppfyller kraven enligt 
VGU, vilket detaljplanen måste 
möjliggöra. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i 
sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för 
trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som underlag till detaljplanen tas en 
bullerutredning fram så att det 
säkerställs att gällande riktlinjer för 
trafikbuller vid bostäder ej överskrids. 
Nödvändiga bullerskydd bekostas av 
kommunen och/eller exploatören. 
Förtydligande kring ansvar för 
uppförande av nödvändiga bullerskydd 
görs i planbeskrivningen.  
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Yttranden med synpunkter – från kommunala organ 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Räddningstjänsten, Tekniska 
förvaltningen Älmhults kommun 
 
Enligt Fysisk planering intill transportled 
för farligt gods i Älmhult (Sweco, 2018-06-
19) kategoriseras handel, kontor och centrum 
i byggnader med max två våningsplan som 
medelkänslig bebyggelse och då krävs ett 
säkerhetsavstånd på 30 meter. Vidare anges 
att medelkänslig bebyggelse, exempelvis 
handel, kontor och centrum, i byggnader 
med fler än två våningsplan ska 
kategoriseras som blandad bebyggelse och 
då krävs istället ett skyddsavstånd på 40 
meter samt riskreducerande åtgärder, 
alternativt ett skyddsavstånd på 75 meter och 
inga riskreducerande åtgärder. Utmed väg 23 
planläggs två områden för verksamheter, 
handel och kontor där byggnadshöjden 
regleras till 10 meter och skyddsavståndet 
till väg 23 är 30 meter. Antingen behöver 
byggnader avsedda för handel och kontor 
inom 75 meter från väg 23 regleras till 
maximalt två våningsplan eller behöver 
hänsyn tas till ovanstående 
skyddsavstånd/riskreducerande åtgärder.  
 
 
Ovanstående kategorisering gäller även för 
områden som planläggs för centrumändamål. 
Användningen centrum medges enligt 
detaljplanen dock endast på avstånd längre 
än 100 meter från väg 23, men text om vilket 
rekommenderat skyddsavstånd som krävs 
bör uppdateras så det överensstämmer med 
Swecos riskanalys. 

 

 
 
 
Detaljplanen justeras efter samrådet 
och användningen verksamheter, handel 
och kontor planläggs endast i den södra 
delen av planområdet, utmed väg 23 
och i anslutning till Älmhults 
handelsplats. Enligt rapporten ”Fysisk 
planering intill transportled för farligt 
gods i Älmhult” (Sweco, 2018-06-19) 
krävs riskreducerande åtgärder för 
denna typ av användningen inom 75 
meter från led för farligt gods. 
Detaljplanen kompletteras med en 
bestämmelse som säkerställer detta. 
 
Efter samrådet har planförslaget 
omarbetats så att ny bostadsbebyggelse 
planläggs närmare väg 23 i den norra 
delen av planområdet. Detaljplanen 
utformas så att de riktlinjer som finns i 
rapporten ”Fysisk planering intill 
transportled för farligt gods i Älmhult” 
(Sweco, 2018-06-19) avseende bostäder 
följs.  
 
 
Noteras. 

2. Socialnämnden, Älmhults kommun 
 
I planförslaget föreslås bostäder på båda 
sidor om Handelsvägen. Planen utformas så 
att olika typer av bostäder kan byggas, både 
fler-, grupp-, och villabebyggelse i 
varierande volymer och höjder. Centralt i 
området planläggs för en ny förskola. I 

 
 
Noteras. 
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samband med utbyggnaden av Furulund 
omformas Handelsvägen och en ny gång- 
och cykelväg anläggs längs dess västra sida. 
Detaljplanen ger också möjlighet för olika 
typer av centrumfunktioner att etablera sig 
utmed Handelsvägen och mot väg 23 
föreslås placering av verksamheter, kontor 
och handel. 
 
Inom området skulle det i framtiden, om 
behov uppstår, vara möjligt att uppföra 
gruppbostad och/eller servicebostad för 
personer som har ett behov av sådan 
bostadsform enligt lag om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, LSS. 
 

 
 
 

 

3. Miljö- och byggnämnden, Älmhults 
kommun 
 
Byggenhetens synpunkter: 
 
Plankartan:  
Planbestämmelse e7 och e8 ska ange den 
lägsta tillåtna byggnadshöjden i meter. Det 
finns inte angivet i förteckningen till 
planbestämmelsen vilken den lägsta 
byggnadshöjden i meter är. Den lägsta 
tillåtna byggnadshöjden bör anges för att 
bestämmelsen ska uppfylla önskad funktion.  
Planbestämmelsen f1 anger att entré ska 
finnas både mot Handelsvägen och gårdssida 
på varje fastighet. Bestämmelsen bör 
formuleras tydligare gällande gårdssida för 
att uppfylla sitt syfte. Eventuellt kan 
bestämmelsen formuleras enligt följande: 
entré ska finnas både mot handelsvägen och 
på fasad på motsatt sida från handelsvägen. 
 
På plankartan där bostäder planeras längs 
med väg 23 bör det finns bestämmelser som 
anger att det är utökad lovplikt för 
attefallsbyggnader. Detta för att bostäder 
som inreds i attefallshus inte ska hamna 
inom riskområde för farligt gods. 
 
 
På plankartan bör det finns någon form av 
upplysning gällande den möjliga 
fornlämningen på en höjd i norra delen av 
planområdet. Detta eftersom vissa åtgärder 
som kan påverka den möjliga fornlämningen 
får genomföras på område planlagt som 

 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjdangivelse 
för lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
 
 
 
 
 
Planbestämmelsen omformuleras till 
”entré ska finnas både mot 
handelsvägen och på fasad på motsatt 
sida från Handelsvägen”. 
 
 
 
 
 
Bestämmelse om utökad lovplikt kan 
endast användas i ett fåtal fall och inte i 
fråga om risk för människors hälsa och 
säkerhet. Detta hanteras vid anmälan 
om Attefallshus. För att säkerställa att 
inga bostäder uppförs i riskområdet 
begränsas byggrätten i korsprickad 
mark med bestämmelsen ”Endast 
komplementbyggnad som inte ska 
användas till övernattning får 
placeras”. Plankartan har 
kompletterats med upplysning om att 
väg 23 är utpekad som transportled 
för farligt gods. 
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natur. En upplysning på plankartan kan bidra 
till att förebygga att åtgärder som kräver 
tillstånd enligt KML inte utförs utan 
godkännande från Länsstyrelsen.  
 
Planbeskrivningen:  
Inga synpunkter lämnas angående 
höjdsättning eftersom en förprojektering av 
höjdsättningen ska genomföras innan 
planförslaget går ut på granskning vilket kan 
medföra ändringar.  
 
I övrigt har miljö- och byggförvaltningen 
inga synpunkter på planbeskrivningen.  
 
Miljöenhetens synpunkter: 
 
Plankarta:  
Den fornlämning som eventuellt kan 
omfattas av kulturmiljölagen och därmed är 
skyddad enligt samma lag bör tydligare visas 
i plankartan. Eventuellt bör en 
planbestämmelse göras specifikt i det 
område där fornlämningen kan finnas. 
Exempelvis kan bestämmelsen ”Natur1” 
ange att inga anläggningar eller 
byggnationer får utföras så länge 
fornlämningen finns kvar eller är outredd. 
Alternativt bör en upplysning göras i 
plankartan som anger att inga åtgärder får 
göras på platsen om inte fornlämningens 
skydd upphävts eller om särskilt tillstånd 
medgivits från prövningsmyndigheten.  

 
Planbeskrivning: 
Inga synpunkter kommer lämnas angående 
mark- och grundvattenförhållandena på 
platsen eftersom det kommer redovisas 
ytterligare en geoteknisk utredning i 
granskningsskedet. Vid första anblick, med 
hänvisning till tidigare utredningar, bör stor 
hänsyn tas till grundvattenytan i området och 
hur denna kan komma att förändras vid en 
samhällsutbyggnad. Kommer det finnas en 
översvämningsproblematik?  
 
Det är oklart om en påverkan på Äskya 
avfallsanläggnings provpunkter får ske även 
om påverkan ska vara jämförbar i punkterna 
Y10 och Y11. Synpunkter på dessa bör dock 
lämnas av SSAM och/eller 

Noteras. Fornlämningar skyddas enligt 
annan lagstiftning. Den potentiella 
fornlämningen läggs på allmän 
platsmark som kommer ägas och skötas 
av kommunen. För att säkerställa att 
kullen bevaras, vilket är syftet, 
kompletteras plankartan med att 
markens höjd inte får ändras samt att 
befintlig markbeläggning med naturlig 
vegetation ska behållas. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Ingen ändring görs i 
plankartan då fornlämningar skyddas 
enligt annan lagstiftning. Den 
potentiella fornlämningen läggs på 
allmän platsmark som kommer ägas och 
skötas av kommunen. För att säkerställa 
att kullen bevaras, vilket är syftet, 
kompletteras plankartan med att 
markens höjd inte får ändras samt att 
befintlig markbeläggning med naturlig 
vegetation ska behållas. 
 
 
Noteras. Frågan om risk för 
översvämning har tagits i beaktning i 
framtagen dagvattenutredningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är provpunkten A10 som inte får 
påverkas av dagvatten från området. 
Enligt framtagen dagvattenutredning 
för detaljplanen kommer inte provpunkt 
A10 att påverkas. 
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miljötillsynsmyndigheten för Äskya 
avfallsanläggning. 
 
I dagvattenutredningen specificeras inte om 
dagvattnet eller avvattnande åtgärder är att 
betrakta som ett avloppsvatten eller inte.  
 

 
 
 
Dagvattenutredningen kompletteras 
med ett förtydligande i frågan med 
slutsatsen att dagvattnet i detta fall bör 
definieras som avloppsvatten. 
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Yttranden med synpunkter – från företag och organisationer 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Villaägarna Kronoberg 
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att 
yttra sig över rubricerad detaljplan och 
framhåller i yttrande följande:  
 
Planen har ett bra läge till handelsområde i 
söder och relativt bra centrumläge. Bra att 
max 25% av området får bebyggas vilket 
bl.a. innebär att naturvärden kan behållas 
vilket är viktigt. Området kan komma att 
rymma 700 bostäder och med tanke på 
närheten till rv 23 måste bullerfrågan och 
stora trafikflöden beaktas kontinuerligt för 
att skapa en så god boendemiljö som möjligt. 
I sammanhanget får inte bullerskydd 
glömmas utmed Danska vägen och riksväg 
23.  
 
Det är viktigt att inte tung trafik trafikerar 
gator för bostadsbebyggelse och då även 
Handelsvägen, som utgör ett viktigt nav i 
området. Busslinjedragning för lokaltrafik 
däremot är viktigt och den möjligheten 
medger ju också planen. 
 
Fjärrvärmeutbyggnad i området är ett måste 
så att anslutning till de nya bostäderna kan 
ske. 
 
Planområdet är ju ett lämpligt område för 
blandad bebyggelse vilket är bra bl.a. med 
tanke på det centrumnära läget. Närheten till 
service och skolor m.m. är ett plus men 
kräver också utbyggnad i närområdena.  
 
Behovet av bostäder i Älmhult är stort och 
denna detaljplan är ett viktigt led för att 
tillgodose detta. 

 

 
 
 
 
 
Noteras. Frågorna kring buller och 
trafik utreds i arbetet med detaljplanen. 
Bullerutredning har bifogats 
samrådsförslaget och till 
granskningshandlingen kommer också 
beskrivningen av förväntade 
trafikflöden i området fördjupas. 
 
 
 
 
 
 
Överensstämmer med kommunens 
intentioner för området. 
 
 
 
 
 
Noteras, styrs inte i detaljplanen men 
samråd sker med huvudman för 
fjärrvärmeutbyggnad. 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 

2. E.ON Energidistribution AB 
 
Teknisk beskrivning  
Inom planområdet har E.ON markförlagda 
låg- och mellanspänningskablar, en 
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transformatorstation samt 
lågspänningsluftledningar, se bifogad karta. 

 
Markkablar 
E.ON har beställt inmätning av 
markkablarna som ligger i osäkert läge inom 
planområdet och återkommer så fort 
inmätningen är klar med en ny karta, vilket 
tyvärr kan dröja. 
Oavsett om markkablar är inmätta eller 
ligger i osäkert läge så måste man innan 
markarbete påbörjas säkerställa kabelns 
exakta läge i fält. Kabelvisning beställs 
kostnadsfritt i fält 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 
kablar, så att reparation och underhåll 
försvåras. Kablar får ej byggas över eller 
byggas in. 
 
För den föreslagna nya bebyggelsen 
erfordras nya matarkablar inom området. 
Dessa förläggs enligt bifogad karta (rosa 
stråk). E.ON hemställer om att ett 4 meter 
brett u-område tillskapas i föreslagen 
sträckning för nya matarkablar och för den 
befintliga matarkabeln (röd linje). I samband 
med att gatorna iordningsställs förutsätter 
E.ON en samplanering och 
överenskommelse sker i god tid före 
projektstart påbörjas. 
 
Transformatorstation 
E.ON noterar kommunens kommentarer i 
planbeskrivningen om att 
transformatorstationen (N138872 
HANDELSVÄGEN N) kommer att flyttas. 
E.ON har för avsikt att bibehålla 
transformatorstationen. Innan planen antas 
måste avtal tecknas som både reglerar 
kostnadsfördelning samt den nya placeringen 
för stationen. Beroende på hur stora 
effektbehoven blir, kan det behövas 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya matarkablar förläggs enligt karta 
bifogad yttrande från E.ON. Kablarna 
läggs inom området för allmän 
plats/gata eller allmän plats/gång, 
cykel. Kablarna kan förläggas inom det 
området utan att u-område krävs i 
planen. Den allmänna platsmarken har 
en bredd om minst 4 meter. 
 
 
 
 
 
Efter dialog med E.ON. kompletteras 
plankartan med bestämmelsen E2-
transformatorstation på tre platser. 
Varje e-område är 10x10 meter. Avtal 
om kostnadsfördelning gällande flytt av 
befintlig transformatorstation tecknas 
innan planen antas. 
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ytterligare transformatorstationer (3-4st). 
Men i dagsläget vet man inte detta och för 
att möjliggöra byggandet av nya stationer 
föreslår vi att generell byggrätt för 
transformatorstation redovisas i plankartans 
natur- och parkmark och i 
planbestämmelserna (E2-
transformatorstation). Exakta placeringen 
och utformning av nätstationerna får 
bestämmas i samråd mellan exploatören, 
fastighetsägaren och EON när en utveckling 
av verksamheter sker. 
 
Luftledning 
En luftledning för lågspänning får enligt 6 
kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 vara framdragen 
över eller invid byggnad under förutsättning 
att den endast med särskilda hjälpmedel kan 
nås från fönster, balkonger eller tak, (2,5 
meter). E.ON yrkar på att det i plankarta 
sätts ut ett 4 meter brett l-område med 
luftledningen i mitten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid exploatering av området kommer 
luftledningen ersättas med en 
markförlagd kabel. Inget l-område 
behövs således i detaljplanen. 
 
 
 

3. SSAM 
SSAM lämnar följande synpunkter inför 
vidare arbete med detaljplanen: 
 
Buller 
Bedömningen om ett skyddsavstånd om 400 
meter som angavs i konsekvensutredningen 
som togs fram 2018 grundar sig inte, så vitt 
SSAM vet, på någon nyligen utförd 
bullerutredning. Bedömningen grundar sig 
främst på vad som anges i Boverkets 
publikation ”Bättre plats för arbete” 
(Boverket 1995:5) och vad som ansågs vara 
rimligt i samband med tillståndsprövningen. 
Någon bullerutrednigne är inte nyligen 
utförd för verksamheten vid Äskya 
avfallsanläggning. Avsikten är att utföra en 
bullerutredning i samband med den 
tillståndsprövning som planeras påbörjas 
under 2021. 
 
I tillståndet för Äskya avfallsanläggning 
finns idag ett bullervillkor som formulerats i 
huvudsaklig överensstämmelse med 
Naturvårdsverkets riktvärden för 
industritullar, med undantag från 
bullernivåer kväll, natt och helgdagar då 
högre ekvivalenta ljudnivåer än 
naturvårdsverkets riktvärden medges. 

 
 
 
 
 
Inför granskning av detaljplanen tas en 
bullerutredning fram för att undersöka 
Äskyas avfallsanläggnings ljudpåverkan 
på planområdet. Bullerutredningen 
omfattar både buller från själva 
avfallsanläggningen och buller från 
omkringliggande vägar. Utredningen 
tas fram i samråd med SSAM. 
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Utöver de ekvivalenta bullernivåerna som 
anges ovan gäller enligt både villkor och 
Naturvårdsverkets riktlinjer även att 
momentana bullernivåer över 55 dB inte får 
förekomma nattetid. 
 
Bullervillkoren och Naturvårdsverkets 
riktvärden anger bullernivåer som av Mark- 
och miljödomstolen och Naturvårdsverket 
inte anses utgöra olägenhet för människors 
hälsa. För förskola, skolor och vårdlokaler 
bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då 
lokalerna används. På skol- och 
förskolegårdar avser nivåerna de delar av 
gården som är avsedda för lek, rekreation 
och pedagogisk verksamhet. 
 
Verksamheten på Äskya bedöms alltså 
kunna bedriva bullrande verksamhet upp till 
dessa ljudnivåer vid fasad på bostadshus 
utan att olägenhet för människors hälsa 
förekommer. Då buller från trafik 
tillkommer utöver avfallsanläggningens 
buller anser SSAM att den kumulativa 
bullerpåverkan och möjliga skyddsåtgärder 
vid planerat detaljplaneområde bör utredas. 
 
SSAM anser därför att en bullerutredning 
som utgår från ett så kallat ”worst-case-
scenario” ska utredas. Det vill säga att 
maximala ljudnivåer enligt 
avfallsanläggningens tillståndsvillkor och 
maximala förväntade bullernivå som skulle 
kunna förekomma vid den planerade 
byggnationen, och därefter anpassa 
eventuella skyddsåtgärder i form av 
exempelvis plank eller bullervall efter dessa 
bullernivåer. 
 
Då SSAM i framtiden har för avsikt att 
ansöka om både krossning, flisning och 
annan mekanisk bearbetning av avfall 
kommer de verkliga bullernivåerna från både 
avfallsanläggningen och trafiken mest troligt 
inte att minska. 
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Lakvattenanläggning 
Sydost om föreslaget detaljplaneområde 
ligger Äskya avfallsanläggnings dammar för 
rening av deponins lakvatten samt dagvatten 
från övriga ytor inom anläggningen. 
Dammarna innehåller vatten som inte har 
genomgått någon föregående rening och som 
genom bland annat luftning och översilning 
renas i lakvattenanläggningen. Även om 
föroreningshalten är låg, bör exponering för 
detta vatten inte ske då varierande halter av 
föroreningar kan förekomma i detta vatten 
innan det har genomgått hela 
reningsprocessen. SSAM vill poängtera att 
exploatering av aktuellt område ökar risken 
för att närboende kommer i kontakt med 
lakvatten i tro att det rör sig om ett naturligt 
vatten. I framtiden kan 
lakvattenanläggningen komma att behöva 
ändras eller utökas med ytterligare 
reningssteg beroende på vilka avfallsslag 
som kan komma att tas emot vid 
avfallsanläggningen, förändringar i lagkrav 
etcetera. SSAM anser att det är av vikt att 
detaljplanen inte begränsar möjligheten till 
vidare utveckling av avfallsanläggningen 
och dess anläggning för behandling av 
lakvatten.  
 
Risker 
Avseende risker anser SSAM även att de 
risker som kommer med exploatering av ett 
område när en avfallsanläggning, så som 
brand och explosion, bör belysas ytterligare i 
planbeskrivningen.  
 
Avfallshantering 
SSAM AB vill verka för att 
avfallshanteringen inom planområdet ska 
utformas så det främjar ett hållbart cirkulärt 
samhälle (för mer information se 
Avfallsplan). 
 
Utrymmen, transportvägar och vändplatsers 
utformning för sortering av avfall etcetera 
ska följa Handbok för avfallsutrymmen och 
Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun. 
Dokumenten finns på www.ssam.se. 
Avfallshanteringen ska ske inom fastigheten. 
Detta hanteras i bygglovet. 
 

 
Planförslaget har utformats så att ny 
bebyggelse inte placeras närmare än 
100 meter från lakvattendammarna 
samt så att dagvatten från området inte 
påverkar anläggningen. I området kring 
dammarna rör sig idag Älmhultsbor i 
rekreationssyfte och när Furulund 
byggs ut kan det antalet komma att öka. 
I samband med utbyggnaden av 
Furulund kan det därför bli aktuellt med 
exempelvis förtydligande skyltning kring 
dammarna för att informera 
förbipasserande om att hålla avstånd 
från vattnet i dammarna. Kommunen 
ser vidare positivt på att en 
gångpassage förbi dammarna förses 
med belysning. Dessa åtgärder styrs 
emellertid inte i detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I planbeskrivningen utvecklas texten 
kring risker kopplade till 
avfallsanläggningen, så som exempelvis 
brand och explosion. 
 
 
 
Noteras. 
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Yttranden med synpunkter – från privatpersoner 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Privatperson 1 
Toppen bra förslag o placering! Kunde dock 
inte se någon lekplats på kartan hoppas ni 
tänkt på detta. 

 

 
Detaljplanen möjliggör ordnande av en 
lekplats inom det område som planläggs 
som allmän plats, PARK och NATUR. 

2. Privatperson 2 
Såsom boende i närområdet till det område 
som planförslaget avser, saknar jag en 
lösning på hur cykel och gång-förbindelse 
över allmänna vägen nr 23 ska lösas. Att i 
detta sammanhang, inte redogöra för hur 
boende utmed allmän väg 120, dvs öster om 
väg 23, ska nå det nya utbyggnadsområdet 
och Älmhults centrum är en brist. Det berör 
många boenden som har lagom cykelavstånd 
till centrum och det nya området. 
 
Det nämns att i ett senare skede ska 
cykelbanor byggas utmed Danska vägen och 
att en befintlig tunnel ska användas som 
cykelväg. Det är bra, men det anges inte hur, 
vart och när. På sid 6 finns ett kartutdrag 
från kommunens antagna översiktsplan. 
Kartutdraget ger inte besked om cykelleder 
österut.  
 
Ett alternativ är att bygga gång- och 
cykelleder, vilka korsar väg 23 längre 
söderut. Är det aktuellt bör den nya 
detaljplanen redovisa läget för en sådan 
överfart. Viktigt att tänka på är att placera 
cykelleder i sådana lägen, som innebär att de 
används, dvs inte innebär långa omvägar 
eller leder genom mörka tunnlar.  
 
Hoppas på förtydliganden och tillägg i den 
aktuella planen. 
 
 

 
 
Planering av kommunens cykelvägnät 
och eventuell placering av ny gång- och 
cykelpassage över väg 23 sker inom 
ramen för kommunens översiktliga 
planering i form av framtagande av 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan 
samt gång- och cykelplan. Planering 
och utredning sker med andra ord i ett 
mer övergripande sammanhang än 
inom en enskild detaljplan. Ny cykelplan 
för Älmhults tätort har antagits under 
2021. Det är i cykelplanen frågor 
angående passage över väg 23 
besvaras. 
 
Detaljplanen för Furulund hindrar inte i 
sig att en gång- och cykelpassage 
ordnas över väg 23. I planen säkerställs 
passage från det nya området och 
norrut, över Danska vägen. En lämplig 
anslutning över väg 23 därifrån får 
utredas i mer översiktlig planering och 
behöver inte ligga i en detaljplan för att 
kunna genomföras. Planen utformas 
också så att det inom planområdet 
ordnas en gång- och cykelkoppling till 
den tunnel som finns under väg 23 i 
höjd med Älmhults handelsplats. 
 
 

 

  
3. Privatperson 3 

Då mina möjligheter att ta del av ovan 
Arbetet pågår och du har möjlighet att 
yttra dig på planförslaget även under 
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nämnda förslag har varit begränsade, delvis 
p.g.a Corona, har jag inte kunnat ta del av 
detta. Jag vill därför meddela, efter att ha fått 
information tillsänt via brev av 
kommunrepresentant, att jag är berörd 
granne till nämnda fastighet och vill yttra 
mig i ovanstående ärende. Det enda jag 
visste då är vad som stått i lokaltidningen. 
Jag känner därför att jag fått för lite tid att 
sätta mig in i ärendet och behöver därför tid 
att göra så. Jag känner att jag har ett par 
åsikter till ändringar av ert förslag till 
planlösning och vill försöka få hjälp med att 
sätta mig in i informationen jag fått. Efter 
detta vill jag gå igenom med tekniska 
kontoret och projektansvariga. Hur detta ska 
gå till p.g.a. Coronaläget vet jag inte. I vilket 
fall är någon form av kontakt med tekniska 
kontoret och projektansvarig önskvärt från 
min sida då jag vill yttra mig. I övrigt ställer 
jag mig positiv till utveckling av området. 
 
 

granskningen. Du är alltid välkommen 
att kontakta oss på kommunen och vi 
skickar gärna material till dig om du 
inte har möjlighet att ta del av det som 
finns på vår hemsida. När det gäller 
frågor om genomförandet av 
detaljplanen är det tekniska 
förvaltningen som bäst svarar på 
sådana spörsmål.  

  
 

Kommunledningsförvaltningen 
2022-03-14 
 
 
Malin Svensson   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
 
Karin Wennberg   
Planarkitekt 


